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V/v triển khai Chương trình phối hợp  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Hà Nội, ngày        tháng       năm  

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Ngày 23/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân 

dân Thành phố Hà Nội đã ký Chương trình phối hợp số 7237/CTPH-

BNNPTNT-UBND về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, nông, 

lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai 

đoạn 2021-2025”, sau đây gọi tắt là Chương trình phối hợp (xin xem văn bản 

kèm theo).  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có giao thương sản phẩm 

nông lâm thủy sản với Hà Nội căn cứ vào các nội dung trong chương trình phối 

hợp chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức triển khai kế hoạch. Kế 

hoạch xây dựng cần cụ thể về các nội dung, hoạt động triển khai, phân công 

trách nhiệm rõ ràng đến các đơn vị có liên quan. 

Từ nay đến cuối năm, đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung sau: 

1. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan: 

- Đề xuất, trao đổi với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

để thống nhất triển khai Chương trình năm 2022 trình Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phê duyệt;  

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 

phố xây dựng kế hoạch phối hợp giữa thành phố Hà Nội với từng địa phương 

triển khai Chương trình năm 2022; triển khai một số nội dung hoạt động khởi 

động chương trình phối hợp như: Nhận diện cụ thể các sản phẩm chủ lực, sản 

phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP để triển khai; Rà soát các chuỗi nông 

lâm thủy sản hiện có và đề xuất lựa chọn nâng cấp chuỗi thành chuỗi giá trị bền 

vững theo chuẩn quốc tế...   

- Phối hợp kiểm soát nguồn hàng nông lâm thủy sản tiêu thụ tại Hà Nội 

đảm bảo an toàn thực phẩm; Tổ chức các hội thảo, hội chợ, sự kiện xúc tiến 

thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản tại địa bàn thủ đô. 

- Đầu mối tổng hợp kết quả triển khai Chương trình phối hợp vào báo cáo 

tổng kết cuối năm về công tác chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



2. Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố tham gia chương trình chỉ đạo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành có liên quan: 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội xây dựng 

kế hoạch phối hợp với thành phố Hà Nội để triển khai Chương trình tại địa 

phương năm 2022. Triển khai ngay một số nội dung hoạt động khởi động 

chương trình phối hợp như: Nhận diện cụ thể các sản phẩm chủ lực, sản phẩm 

đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP để triển khai; Rà soát các chuỗi nông lâm 

thủy sản hiện có và đề xuất lựa chọn nâng cấp chuỗi thành chuỗi giá trị bền 

vững theo chuẩn quốc tế ...   

- Phối hợp kiểm soát nguồn hàng nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực 

phẩm tiêu dùng tại địa phương cũng như xuất bán tiêu thụ tại địa bàn Hà Nội; 

Tổ chức các hội thảo, hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản 

phẩm nông lâm thủy sản tại địa phương và Hà Nội. 

- Đầu mối tổng hợp kết quả triển khai Chương trình phối hợp vào báo cáo 

tháng và báo cáo tổng kết cuối năm về công tác chất lượng an toàn thực phẩm 

nông lâm thủy sản gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành 

phố./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố; 

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực 

vật, Thú y, Chế biến và PTTTNS, Kinh tế Hợp 

tác và PTNT; Văn phòng NTM TW; 

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;   

- Lưu: VT, QLCL. 

  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Trần Thanh Nam 
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