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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BNN-CBTTNS ngày      /    /2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

STT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 

thực hiện 

I TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 

1 

Tổ chức quán triệt đến chi bộ, cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ nhiệm 

vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động trong tình hình 

mới theo tinh thần Thông báo kết luận số 264-TB/TW 

ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; Kết luận số 77-KL/TW 

ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 03-CT/TW 

này 19/5/2021 của Ban Bí và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 

26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương, 

chính sách của Đảng, Chính phủ về thực hiện Cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

Đảng ủy Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, 

Đảng ủy Khối cơ sở 

Bộ tại TP HCM, 

Cấp ủy đảng các cơ 

quan, đơn vị 

 

 Công đoàn Nông 

nghiệp và PTNT VN,  

Đoàn Thanh niên Bộ 

NN và PTNT, các 

cấp Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên các cơ 

quan, đơn vị 

Hàng năm 

 

2 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Cuộc vận động cụ 

thể của đơn vị 

3 

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc đánh giá định kỳ, sơ kết 

hàng năm kết quả thực hiện Cuộc vận động của đơn vị, báo 

cáo Bộ 
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STT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 

thực hiện 

II THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG 

1 Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động    

1.1 

Thông tin tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên cổng thông tin 

điện tử của Bộ 

Trung tâm Tin học 

và Thống kê 
Các đơn vị liên quan Hàng năm 

1.2 
Đẩy mạnh phong trào hưởng ứng Cuộc vận động trong 

tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

Công đoàn Ngành 

nông nghiệp VN, 

công đoàn các đơn 

vị thuộc Bộ 

Các đơn vị liên quan, 

Báo Nông nghiệp 

Việt Nam và các cơ 

quan báo chí 

Hàng năm 

1.3 

Tuyên truyền về CVĐ tới học sinh, sinh viên, học viên 

trong các trường thuộc Bộ và thanh niên ngành Nông 

nghiệp 

Các Trường thuộc 

Bộ, Đoàn Thanh 

niên Bộ NN&PTNT 

Các đơn vị liên quan Hàng năm 

2 
Tuyên truyền về thị trường và hàng hóa nông sản, vật 

tư nông nghiệp sản xuất trong nước 
   

2.1 Tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP Việt Nam 

Văn phòng Điều 

phối NTM Trung 

ương 

Trung tâm XTTM 

Nông nghiệp, Báo 

Nông nghiệp Việt 

Nam, các đơn vị, địa 

phương liên quan 

Năm 2022 

2.2 
Tổ chức đấu giá gây quỹ ủng hộ, hỗ trợ đơn vị, cán bộ bị 

ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 

Công đoàn Nông 

nghiệp và PTNT 

VN 

Báo Nông nghiệp 

Việt Nam, các đơn vị 

liên quan 

Năm 2022 

2.3 Tổ chức Hội thi trưng bày hoa quả đẹp, thi cắt tỉa trái cây 

Công đoàn Nông 

nghiệp và PTNT 

VN 

Báo Nông nghiệp 

Việt Nam, các đơn vị 

liên quan 

Năm 2022 

2.4 
Tổ chức giới thiệu các sản phẩm ứng dụng khoa học công 

nghệ mới của hợp tác xã nông nghiệp; các sản phẩm của 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 
Vụ KHCN&MT, Cục 

Chế biến và PTTTNS, 
Năm 2022 



3 

 

 

STT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 

thực hiện 

các làng nghề, làng nghề truyền thống Trung tâm XTTM 

Nông nghiệp, Trung 

tâm khuyến nông quốc 

gia, các địa phương 

2.5 
Xây dựng các ấn phẩm giới thiệu về hàng hóa đặc sản 

vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm hữu cơ 

Cục Chế biến và 

PTTTNS, VP 

ĐPNTM 

Các đơn vị liên quan 

thuộc Bộ 

 

Năm  

2022 - 2023 

2.6 

Thông tin về thị trường nông sản trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để phổ biến, cập nhật thường xuyên 

đến người sản xuất, doanh nghiệp về tình hình giá cả, nhu 

cầu thị trường, thói quen tiêu dùng; vận động doanh 

nghiệp, người sản xuất nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

về đảm bảo chất lượng, xây dựng và bảo vệ thương hiệu 

hàng hóa, dịch vụ; cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng  

Cục Chế biến và 

PTTTNS, Báo 

NNVN 

Trung tâm TH&TK, 

các đơn vị liên quan 

thuộc Bộ, Báo Nông 

nghiệp Việt Nam, cơ 

quan thông tin truyền 

thông. 

Hàng năm 

2.7 

Thông tin, tuyên truyền về các thương hiệu nông sản, giới 

thiệu những sản phẩm nông đặc sản, sản phẩm chủ lực 

vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm hữu cơ và vật tư 

nông nghiệp, dịch vụ thương hiệu Việt chất lượng, những 

địa chỉ uy tín để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về 

nông sản, dịch vụ thương hiệu Việt và ưu tiên sử dụng hàng 

nông sản Việt 

Cục Chế biến và 

PTTTNS, Trung 

tâm XTTMNN, VP 

ĐPNTM, Báo 

NNVN 

Các đơn vị liên quan 

thuộc Bộ, cơ quan 

thông tin truyền 

thông 

Hàng năm 

2.8 

Tuyên truyền về các hiệp định thương mại (FTA) khu 

vực và quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, đặc biệt là các 

FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP để các 

doanh nghiệp nắm bắt sâu, hiểu rõ và khai thác hiệu quả 

các cam kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh cho hàng nông sản Việt Nam 

Vụ Hợp tác quốc tế 

Cục Chế biến và 

PTTT NS, Sở 

NN&PTNT các địa 

phương, Báo Nông 

nghiệp Việt Nam 

Hàng năm 



4 

 

 

STT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 

thực hiện 

2.9 

Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh 

thực phẩm. Tuyên truyền, khuyến cáo đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản tuân thủ các chỉ đạo, 

hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ ngành về phòng, chống 

Covid-19 trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.   

Cục QLCL NLS và 

TS 

Các đơn vị liên quan 

thuộc Bộ, Sở NN 

&PTNT các địa 

phương, Báo Nông 

nghiệp Việt Nam 

Hàng năm 

III ĐỔI MỚI TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NÔNG SẢN VIỆT 

1 
Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân thúc đẩy 

sản xuất  
   

1.1 

Hỗ trợ đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức kỹ năng tổ 

chức sản xuất và chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp 

sang tư duy kinh tế nông nghiệp cho doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ nông dân 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các đơn vị, địa 

phương liên quan 
Hàng năm 

1.2 

Hỗ trợ đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực sơ 

chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản cho doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân 

Cục Chế biến và 

PTTT Nông sản 

Các đơn vị, địa 

phương liên quan 
Hàng năm 

2 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát bảo 

đảm các cơ sở sản xuát, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

nông lâm thủy sản thực hiện nghiêm chỉnh các quy định 

về vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng chống covid-19 

Cục QLCL NLS & 

TS 

Các đơn vị liên quan 

thuộc Bộ; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

địa phương 

Hàng năm 

3 

Kiểm tra, giám sát ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu có 

nguồn gốc thực vật, xử lý nghiêm hàng nhập lậu, hàng giả, 

hàng kém chất lượng 

Cục Bảo vệ thực vật Các đơn vị liên quan Hàng năm 

4 

Kiểm tra, giám sát ATTP đối với nông lâm thủy sản nhập 

khẩu có nguồn gốc động vật, xử lý nghiêm hàng nhập lậu, 

hàng giả, hàng kém chất lượng 

Cục Thú ý Các đơn vị liên quan Hàng năm 

5 
Rà soát, ban hành bổ sung cơ chế, chính sách khuyến 

khích sản xuất, kịp thời tháo gỡ khăn cho sản xuất kinh 
Vụ Pháp chế Các đơn vị liên quan Hàng năm 



5 

 

 

STT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 

thực hiện 

doanh và bảo vệ thị trường nội địa phù hợp với các quy 

định của các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế 

6 

Rà soát, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, tạo cơ sở pháp 

lý để tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, chất lượng 

nông sản 

Các Tổng cục, Cục 

chuyên ngành 

Vụ Khoa học CN và 

MT 
Hàng năm 

7 

Ưu tiên thực hiện lồng ghép các yếu tố về bảo vệ môi 

trường trong chỉ đạo, quản lý đối với các khâu, các công 

đoạn, các yếu tố của sản xuất nông nghiệp, hướng tới 

phát triển bền vững  

Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 
Các đơn vị liên quan Hàng năm 

IV 
NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG, KHAI THÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ 

TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

1 

Xây dựng kế hoạch thực hiện các đề tài nghiên cứu phát 

triển giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, ứng dụng 

khoa học công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi 

trồng thủy sản  

Vụ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường 
Các đơn vị liên quan 2022 - 2025 

2 

Tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu các công nghệ 

chuyên sâu về cơ giới hóa và chế biến nông lâm thủy sản 

trong nước 

Cục Chế biến và 

PTTT Nông sản 

Cục Kinh tế hợp tác, 

Trung tâm XTTM 

Nông nghiệp, Các 

đơn vị liên quan 

Hàng năm 

3 

Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân xây dựng 

thương hiệu, quảng bá giới thiệu nông sản, đưa nông sản 

Việt đến với người tiêu dùng. 

Cục Chế biến và 

PTTT Nông sản 

Tổng cục Thủy sản, 

Cục trồng trọt, Vụ 

KHCN&MT và các 

đơn vị liên quan 

Hàng năm 

V PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

1 

Hỗ trợ thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm 

làng nghề gắn với với thương hiệu, giá trị văn hóa của quốc 

gia, vùng miền và địa phương. 

Văn phòng Điều 

phối Nông thôn mới 

Trung ương 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT, Trung tâm 

XTTM Nông nghiệp, 

Hàng năm 
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STT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Các đơn vị, địa 

phương liên quan 

2 
Phổ biến tiêu chuẩn đưa nông sản vào các kênh tiêu thụ 

hiện đại, kênh bán hàng trực tuyến 

Cục Chế biến và 

PTTT Nông sản 
Các đơn vị liên quan Hàng năm 

3 

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản 

xuất – tiêu thụ nhằm phát triển thị trường trong nước đối 

với các mặt hàng nông sản Việt  

Cục Chế biến và 

PTTT Nông sản 
Các đơn vị liên quan Hàng năm 

4 

Tổ chức các hội chợ triển lãm, phiên chợ, điểm tiêu thụ, 

trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương bằng các hình thức 

phù hợp nhằm giới thiệu nông sản Việt tới người tiêu dùng 

Trung tâm Xúc tiến 

thương mại nông 

nghiệp 

Các đơn vị liên quan Hàng năm 

VI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG   Hàng năm 

1 
Phát hiện và kịp thời giới thiệu, khen thưởng những cách 

làm hay, gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động 
Vụ TCCB 

Công đoàn Nông 

nghiệp và PTNT VN 
Hàng năm 
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