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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỤC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN 

THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số:        /CBTTNS-VP Hà Nội, ngày     tháng     năm  
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của  

cơ quan địa phương 6 tháng đầu năm 2021 

 

 

Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 
 

Phúc đáp văn bản số 857/QLCL-KHTC ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản “V/v trả lời phản ánh, kiến nghị/câu 

hỏi của cơ quan địa phương 6 tháng đầu năm 2021”, Cục Chế biến và Phát triển thị 

trường Nông sản trả lời các phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của cơ quan địa phương 

theo phân công, cụ thể như sau: 

1. Kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chính phủ tiếp tục thực 

hiện các chương trình, dự án đã thực hiện đến năm 2020 để hỗ trợ cho các địa 

phương phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện quản lý chất lượng an toàn thực 

phẩm, hoạt động thương mại nông sản 

Trả lời: 

Trong thời gian qua, Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đã tập 

trung xây dựng, triển khai các đề án, dự án trong lĩnh vực chế biến và phát triển thị 

trường nông sản, phục vụ phát triển ngành, bao gồm: (1) Đề án Thúc đẩy xuất khẩu 

nông sản đến 2030; (2) Đề án Phát triển thương hiệu gạo Việt Nam; (3) Đề án Phát 

triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030; (4) Đề án Đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản; (5) Đề án 

Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn 2045; (6) Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 

– 2030; (7) Dự án Điều tra đánh giá trình độ và năng lực công nghệ chế biến một số 

ngành hàng nông, lâm, thủy sản.  

Hiện nay, Cục đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai 

cụ thể hóa các nhiệm vụ trong tâm của các chương trình, đề án và kế hoạch hành 

động nêu trên nhằm định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển sản 

xuất nông nghiệp phù hợp tại địa phương, hỗ trợ địa phương thúc đẩy tiêu thụ, nâng 

cao năng lực thị trường nội địa và đáp ứng các yêu cầu, quy định của thị trường xuất 

khẩu.  

Trong giai đoạn tới, cùng với những tác động của đại dịch Covid-19, các 

quốc gia được dự báo ngày càng tăng cường sử dụng các rào cản kỹ thuật nhằm bảo 

hộ sản xuất trong nước, trong khi thị trường các nước phát triển dần bão hòa và có 

sự thay đổi các mô hình sản xuất, thương mại và tiêu dùng, thay đổi hành vi và xu 

hướng tiêu dùng, định hình lại các chuỗi cung ứng do tác động của đại dịch Covid-

19; thị trường trong nước với những thay đổi nhân khẩu học và đô thị hóa đang 

chuyển dịch bản chất cân bằng cung – cầu hàng hóa nông sản và thực phẩm từ 

lượng sang chất, người tiêu dùng trong nước dần thay đổi thị hiếu và thói quen tiêu 
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dùng, chú trọng an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, tiện lợi. Do đó, cùng với việc xây 

dựng, triển khai các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án phát triển ngành, 

các địa phương cần chủ động trong xây dựng kế hoạch sản xuất theo hướng nâng 

cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và phù hợp với nhu cầu thị trường, chú 

trọng công tác thông tin dự báo thị trường và cập nhật thường xuyên các quy định, 

cảnh báo của thị trường. 

2. Kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An 

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Trung tâm xúc tiến thương 

mại nông nghiệp hỗ trợ tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục tổ chức 

Diễn đàn tiêu thụ nông sản miền Trung tại Nghệ An khi điều kiện dịch Covid-19 

cho phép. 

Trả lời: 

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đã đề xuất nhiệm vụ tổ chức 

Diễn đàn tiêu thụ nông sản miền Trung tại Nghệ An vào hoạt động XTTM năm 

2021, hiện đang trình Bộ xem xét, phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh nhiệm vụ xúc tiến 

thương mại và phát triển thị trường 6 tháng cuối năm 2021. Căn cứ chỉ đạo của Bộ, 

Cục sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ khi điều kiện dịch Covid-19 cho phép. 

3. Kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên 

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ công 

chức làm công tác quản lý thị trường, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm; Thông tin, phổ 

biến các quy định của các nước xuất nhập khẩu nhằm hỗ trợ, hướng dẫn cho tổ 

chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm đáp ứng quy định có kế hoạch sản 

xuất, định hướng xuất khẩu 

Trả lời: 

3.1. Về tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ 

công chức làm công tác quản lý thị trường, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển thị trường và 

xúc tiến thương mại nông sản hàng năm của Bộ là nâng cao nhận thức, năng lực cán 

bộ làm công tác quản lý, theo dõi về thị trường, xúc tiến tiêu thụ nông sản. Trong 

năm 2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thông qua kế hoạch tổ chức các hội thảo 

tập huấn về  nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ làm công tác thị trường như: 

Hội thảo “Đáp ứng tiêu chuẩn đưa nông sản vào chuỗi siêu thị, hệ thống phân phối 

hiện đại";  Hội thảo "Nâng cao kiến thức, tư duy làm kinh tế nông nghiệp"; "Hội 

thảo và khảo sát rà soát, đánh giá nhu cầu thông tin thị trường nông sản của địa 

phương"... Bên cạnh đó, việc tích cực tham gia các chương trình, sự kiện của Bộ, 

ngành trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản là kênh 

học tập hiệu quả để các cán bộ, công chức làm công tác quản lý về thị trường, xúc 

tiến tiêu thụ nông sản của địa phương có điều kiện trực tiếp cập nhật thông tin, kiến 

thức, trao đổi kinh nghiệm, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác này. 

3.2. Về thông tin, phổ biến các quy định của các nước xuất nhập khẩu 

nhằm hỗ trợ, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm 

đáp ứng quy định có kế hoạch sản xuất, định hướng xuất khẩu 

 Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị tích cực 

phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác thông tin, phổ biến các quy 



3 

 

định thị trường, cụ thể:  

a) Cung cấp thông tin, phổ biến các quy định các nước nhập khẩu:  

- Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn nhằm kịp thời phổ 

biến các chính sách nông nghiệp, thông tin quy định về thị trường nông sản các 

nước nhập khẩu tới người sản xuất kinh doanh nông sản và người tiêu dùng trên cả 

nước; hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp về thực thi các cam kết thương mại 

nông sản, cam kết SPS trong các Hiệp định FTA…; tập huấn chuyên đề về quản lý 

chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tem nhãn, vùng trồng xuất khẩu, quy định của thị 

trường cho các doanh nghiệp, người dân; phổ biến thông tin, quy định kiểm dịch 

động thực vật, các biện pháp kỹ thuật trong thương mại nông sản của các nước nhập 

khẩu tới các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp trên cả nước kịp thời nắm bắt, thực 

hiện.  

- Tổng hợp các thông báo và cảnh báo từ các đối tác thương mại và các nước 

thành viên WTO và phối hợp với các đơn vị liên quan trong mạng lưới phản hồi các 

góp ý đối với các dự thảo biện pháp SPS mới của Việt Nam. 

b) Cung cấp thông tin, dự báo thị trường nông sản, định hướng sản xuất, chế 

biến nông sản: 

- Định kỳ hàng quý, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ 

- Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định giá cả 

các mặt hàng nông sản thiết yếu. 

- Định kỳ hàng tháng, phối hợp với với Bộ Công Thương cung cấp thông tin 

cho Tổ Điều hành thị trường trong nước về tình hình sản xuất, dự báo nhu cầu các 

mặt hàng nông nghiệp, đề xuất các giải pháp nhằm đáp ứng cung cầu và bình ổn thị 

trường. 

- Cung cấp thông tin thường xuyên và định kỳ hàng tháng qua các trang tin 

điện tử của Bộ (http://www.mard.gov.vn), Cục Chế biến và Phát triển thị trường 

Nông sản (http://agrotrade.gov.vn) và các đơn vị thuộc Bộ; cung cấp “Bản tin Thông 

tin thị trường nông sản”, gửi tới 63 tỉnh/thành phố trong cả nước, các hiệp hội 

ngành hàng, các cơ quan báo chí và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.  

- Thông tin, dự báo thị trường nông sản thông qua các phương tiện truyền 

thông: (1) Đài Truyền hình Việt Nam; (2) Đài Tiếng nói Việt Nam; (3) Kênh 

Truyền hình VTC16; (4) Kênh Truyền hình Quốc hội. 

Kính gửi Quý Cục để tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Quốc Toản 

  

http://www.mard.gov.vn/
http://agrotrade.gov.vn/
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