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V/v góp ý kế hoạch phát triển
thương mại trong nước giai đoạn đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kính gửi: Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số
1388/SCT-QLTM2 ngày 27/8/2021 của Sở Công Thương về việc đề nghị góp ý
kế hoạch phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045; sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
một số ý kiến cụ thể như sau:
1. Tại phần IV. Nhiệm vụ và giải pháp (trang 4)
- Mục 3. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại
Để kế hoạch gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đề nghị bổ sung nội dung: Phát triển
hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại của tỉnh kết nối với cả nước.
- Mục 4. Phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dự trên
nền tảng số hóa
Đề nghị bổ sung ý 1 nội dung: thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 393/KHUBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2. Tại phụ lục
- Phần II. Gia tăng cầu tiêu dùng, phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn
kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm,
hàng hóa
Mục 5. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân triển khai giải pháp hệ thống
phân phối xanh thông qua các chương trình như: gắn nhãn xanh cho sản phẩm;
tiết kiệm năng lượng; hạn chế sử dụng túi nilon, bao bì đóng gói sản phẩm bằng
vật liệu nhựa… Đây là nhiệm vụ của nhiều sở, ngành, đề nghị bổ sung thêm các
đơn vị chủ trì.
- Phần VIII. Đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao
hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường trong nước
Mục 3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn
chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, đặc biệt là
hàng hóa giả chứng nhận nhãn xanh ngay từ tuyến biên giới đường bộ và đường
biển; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm các quy định về vệ sinh

an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đề nghị bổ sung thêm Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
của Ngành.
Trên đây là góp ý kế hoạch phát triển thương mại trong nước giai đoạn
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, kính gửi Sở Công Thương tổng hợp./.
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