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Trin khai thirc hiên J3 an Di moi phu'o'ng thfrc kinh doanh 

tiêu thii nông san trên dja ban thãnh pIiô fã Nng 
giai loan 2021 - 2025, djnh hu'ó'ng dOn nm 2030 

Thrc hiên Quy& djnh s6 194/QE-TTg ngAy 09/02/202 1 cüa Thu tirdng 
Chfnh phü ye vic phO duyêt De an ôi mdi phtrang thirc kinh doanh tiêu thi nông 
san giai do?n 2021-2025, dinh hu'ó'ng dOn nàm 2030, UBND thành phô Dà Nàng 
.xây dmg KO hoach triOn khai th?c hin DO an nhii sau: 

I. M1JC IiCH, YEU CAU 
1. Miic dIch 

- Di mdi phucing thirc kinh doanh tiOu thii nông san gn vó'i qua trInh tái ca 
câu ngành nông nghiêp, chuong trInh xây dirng nông thôn mdi và ing diing khoa 
h9c cong ngh. Dôi mdi phuang thrc kinh doarth tiOu th nông san phü hp vdi 
diOu kiin tçr nhiOn và 1irc lu'çing san xuât, gàn vó'i khâ nàng cung üng cUa san phm 
nOng nghiêp tai thành phô Dà Nng. 

- D& mdi phuang thüc kinh doanh tiOu th nông san nhAm dy mnh phát 
triOn he thông phân phôi, tao diOu kiên dua các san phãm nông nghip có thO manh 
ra thj tnrng; qua do kMng djnh uy tin, chAt hrng, hInli thành kOnh tiOu th'i bOn 
vttng va cãi thiên dài song nhAn dAn. 

- Giup cac doanh nghiêp, hçp tAc xa, co' sO' sAn xut hang nOng san trOn dja 
bàn thành phO phát triên VA mO' rông san xuAt hAng hóa vó'i nng suât, chAt 1u''ng 
cao, giA Ca h9p 1, phu'o'ng thc phuc vu van minh hin dai, phAt triOn kOnh tiOu thi 
vo'i thuong hiéu, uy tin vA kha nàng cnh tranh qu6c M ngAy mt nâng cao, bAo v 
rnoi tru'O'ng, khai thác tOi da tiOm nAng sn Co cüa thành phO. 

2. Yêu cu 

- Phát huy tInh chü dng, nAng cao hiu quA cong tác phôi hcp giüa cAc 
ngAnh, dja phi.xo'ng nhàm triOn khai dng bô cAc chuong trmnh, nhim vii ciia DO An 
D6i mó'i phu'o'ng thirc kinh doanh tiOu thu nOng sAn giai doan 2021-2025, dlnh 
huó'ng dOn nàm 2030 cüa ChInh phu. 

- Di mdi phuong thcrc tiOu thu nOng sAn trOn co sO' huy dng vA sfr ding cO 
hiu qua nguOn 1irc cüa cAc chü th san xut, kinh doanh hAng nông 'san thuc cAc 
thAnh phAn kinh tO; dOng thO'i có nhung chInh sAch phü hcip nh6 khuyOn khfch 
dAu tu üng diing cong ngh cao trong nuoi, trng nông nghip vA thuy san, nhât là' 
chInh sAch h trçi vA lthuy&i khIch u'u di du tu phát triOn thuong rnai tai khu vic 
nOng thôn vã miOn nüi; xAy dirng mô hInh cAc chui liOn kOt sAn xuAt - phAn phOi - 
tiêu diing nhàm tao 1p vA phAt triOn thj tru'O'ng trong nirdc bOn vng. 
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- I( thira nhUng dim manh cüa các phtrong thrc kinh doanh tiêu th nông 
san hin co, giárn lu9ng nông san tiêu thi thông qua kénh tiêu thi truyên thông 
(khong lien eo va thng 1ung nông san tiêu thi qua kênh lien kêt và kênh hp 
nhât gAn vài viec üng dung thtrcng mai diên tCr, truy xuât nguôn gôc nông san. 

Phát trMn th tru'ng trong nrnc n vâi vic phát huy vai trô cüa Nhà nuóc 
trong quãn 1 thj trtx&ng, tng cuông kiêm tra kiêin soát, ngän chn vic san xuât 
hang giã, hang nhai, hang kern cht luang nhm bâo v quy6n l?i  ccia doanh 
nghip Va ngtthi tiêu dung, phát trin rnôi tnxng san xuât kinh doanh lành mnh. 

- Gn v&i d1r báo, djnh huâng thj tmng, có dy dÜ thông tin lien quan dn 
nhu câu thj trnàng trong Va ngoài nuàc. 

II. MTJC TIEU 

1. Mtc tiêu tang quát 

HInh thành va phát trin da dng cac phuang thtrc kinh doanh tiêu thi nông 
san theo chui ben vüng Co irng diing thuang mai  din ti1 Va truy xuât nguôn gôc, 
phci hcp v&i diêu kin tir nhiên, trmnb do Va dc diem san xuât nOng nghip Va yêu 
cau thj trnng. 

2. Muc tiêu cu th 

- T chirc iai san xut nông nghiêp phU hcip vâi yéu cu ciia thj trung, trên 
ca s 't'rng ding khoa h9c cOng nghê cao, truy xut nguôn gôc nông san, san pharn 
có uy tin, chat luo'ng và cnh tranh trén thj tnrng. 

- Cüng c và phát trin cac chü th kinh t (uu tiên phát trin hcp tác xi 
thirong mai, doanh nghiep vira và nhO) là trung gian giUa ngui nuOi trOng vói 
doanh nghip san xuât, ch bin, phân phéi và ngân hang, tham gia tO chrc cung 
rng dâu vào Va tiêu thi du ra cho san pMm, dern li lci Ich cong dông dan cu dja 

phu'o'ng. 

- H trçi, khuyn khich các chü th trong chui lien k& vó'i nhau tr khau 
cung irng vt tir, san xuât dn tiêu thii san phm; ban hành CO ch rang buc, gàn 
ket giLia CáC chü the trong kênh tiêu th sãn phâm. 

- Dy rntnh xay drng, nang cp các dim, trung tarn ban hang các san phirn 
nông nghip cüa dja ,phung và k& ni san phrn nOng nghi cüa các dla phu'ong 
khác trong thành phô, hInh thãrth dia dirn giâi thiu san phâm, giào dch và lien 
kCt tieu thii san phârn (it ithât rni nIin hInh thành rno,i 01 diem giói thiu, ban san 
phârn nông san nói chung, san phrn OCOP nói riêng). 

III. NI-IIIM VTJ VA GIAI PHAP 

Trong giai don 2021 dn 2025, dc biêt trong närn 2021, tang cung dy 
mmh các hot dng truyn thông d nang cao nhn thác ye dôi rnài phuong thi'c 
kinh doanh tieu th nOng san, dac bit náng cao nhn thü'c cüa ngu'äi san xuât trong 
vic ba chat luvng san phâm, nhn mac, bao bi và uy tIn cüa san phârn; dày 
manh cOng tác phát trien hG thông phàn phi hang nOng san cO djnh Va ben vftng 
do các doanh nghip trong rn.ràc lam hat nhân, nhàt là tai  da ban nông thôñ thüc 
dày phát trién san phârn nông nghip dàc trnng, l?i  the cüa dja phuang. 
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Các nhóm nhiGrn vii chii y&i gm: 

1. Cong tác thông tin, tuyên truyn 

Tip tic ph bin, quán tritvà th chc thrc hin Kt 1un S6 54-KL/TW 
ngày 07/8/2019 cia B ChInh trj ye tiêp tic thirc hin Nghj quyêt Trung u'o'ng 7 
khóa X ye nông nghip, hông dan; Ngh quyét so 53/NQ-CP ngày 17/7/2019. cüa 
Chmnh phU ye giãi pháp khuyên khIch thüc dày doanh nghip dâu ttr vào nông 
nghip hiu qua, ben vUng; Nghj djnh S6 98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018 cüa 
ChInh phii ye chInh sách khuyen khIch phát triên hgp tác, lien kêt san xuât Va tiêu 
thii san pharn nông nghip. Tang c1xng, da dng hóa cáchInh tht'rc thông tin, tuyCn 
truyên ye D an Dôi rni phixcng thrc kinh doanh tiêu thi nông san giai don 
2021-2025, djnh hirong den nm 2030 trên dja bàn thành phô, trong do t.p trung 
vào các nOi  dung: 

- D&y mnh tuyên truyn, nâng cao nhn thrc cüa t6 chirc, cá nhan v d6i 
rnài phucmg thire kinh doanh tiêu thii nôhg san. 

- Dy mnh thông tin, truyn thông, vn dng doanh nghip thành ph6 phát 
huy ban lTnh trI tue,  di dâu trong phát triên thj tmYng trong nuoc, mnh din dâu tu 
dôi mói cong ngh phic vii san xuAt, kinh doanh, l'rng diing tin b khoa h90 COng 
ngh, kinh nghim quàn 1 tiên tiên vào san xuât, kinh doanh, nâng cao chat lu'Q'ng, 
siic canh  tranh cüa san phâm,. hang hóa và djch vii, thc hin cam kêt bào ye quyCn 
lc)'i cüa nguôi tiêu dung. 

- Tuyên truyn, vn dng các doanh nghip, hcip tácxà, ca sâ san xuât tIch 
crc than-i gia cáo chuo'ng trInh xüc tiên thuang mi duçic to chüc ti thânh phô Va 
cáo tinh, thành trong Ca ntrâc,... 

- Xây dirng Va trin khai các chuung trInh truyn thông v san phâm nOng 
san cüa thành phô; xay dirng, bão ye  và phát triên thuong hieu cho các san phám 
nOng san; to diêu kien cho các doanh nghip, nh.t là doanh nghip nhO và vü'a, 
hgp tác xà, ca s& san xuât có Ca hi quàng bá san phm, hang hóa ciia mInh trên 
cáo phu'ang tien thông tin di ching; huy dng tôi. da nguôn 1rc Nhà nuàc, tO chirc, 
doanh nghip dê h tr9' tuyên truyên, quãng bá san phâm nông nghip cho cáo 
doanh nghip, hçip tác xà, h san xuât kinh doanh cüa thành phô. 

- Xây dirng trén cáo kênh truynthOng (Dài Phát thanh - Truyn hInh Dà 
Nãng, Trung tarn Truyên hInh Viet Narn tti Dà Nng, Báo Cong Thuong, Báo Dà 
Nang,...) chuyen mic tuyên truyên, quàngbá ye san phâin nOng san cüa thành 
phô. . 

- cap nhat th'tthng xuyên y  thông tin y din bMn thj trung, giá Ca cáo rnt 
hAng nông san trong nxàc trén cáo phucng tien thông tin dai  ching. 

- Tuyên truyn, ph6 bin cáo chinh sách uu dâi v ngun \'6n tin ding cüa 
thành phO giüp cho cáo doanh nghip tham gia các chuang trInh dôi mài phuo'ng 
thirc kinh doanh tiëu thii hang nOng san dtr?c bit yà d dàngtiêp cri. 

- Dng viên, khen thuâng, vinh danh cáo dan vj, doanh nhân, doanh nghip, 
to chrc, Ca nhân, cáo san phâm, hang hóa, djch vii có uy tin tIch cc tharn gia thrc 
hiCn Cuôc yân dng "NgiRi Viet Nam uu tiên dung hang Viet Nam". 
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2. Phát trin chui phãn phi hang nông sn c dinh, ben vfl'ng 

-Thxc hin du tx phát trin ha thng thu'ong nwi phit hçip vói Quy hoach 
phát triên mng Iu'ó'i ban buôn, ban lé cia thành ph nh.rn ccing cô và ma rng h 
thông phân phôi, xây dgrng các kênh phãn phi thông mirth, hiên dai;  ho trçY CáC 
doanh nghip, hcip tác xa, h san xu.t tiêu th san phrn vào các kênh phân phôi 
hin dai  trên dja bàn thành phô và các tinh, thành ph trên cà nuOc; ho trçY, tao  diêu 
kin cho các. doanh nghip dau tu phát trin ca s& ha tang thu'ang rnai nhàm rn& 
rng keiTh phân phOi hang nông san tai các 1dm virc tp trung dOng dan Cu', khu 
cong nghip, khu chê xuât, khu vrc nông thôn, vitng sau, vüng xa theo hu'Ong ben 
vüng. 

- Nâng cp, phát trin các cho truyn thng, tü'ng bu'ó'c nâng cao chat lung 
djch vçi cüa chg, dáp 1mg nhu câu san xu.t và dai sng hAng ngày cüa nguai dan 
trên da bàn; tp trung cài tao,  nâng cp các cha trung tam thành phô; khuyên khIch 
phát triên các chq vAn rninh thuang mai,  an toàn thrc phârn. 

- U'ng diing cong nghê hiên dai trong cOng tác san xut, kinh doanh, chi 
tr9ng các hoat dng xlic tiCn thuung nti, quàng bá nOng san; xây d'ng thuung 
hiu nOng san, thng bu'ac mO' rng thj tru'ng trong nuó'c và tiên den myc tiêu xuât 
khâu. Dc bit, quan tarn hu'ang dn CáC san phârn san xuât theo tiéu chuãn Global 
GAP, Organic, GMP, HACCP, ISO,... d san phrn OCOP darn bâo các quy dnh 
ye chat luçmg san phârn. 

- Ung dung khoa h9c cong ngh phü hp vó'i diu kin ci th c1ia thành ph 
dê áp diing nhthig mô hInh rnó'i dA thành cOng cüa các dja phuang khác. 

- Nghiên c1mu, xây dirng rnô hInh các chui cung ii'ng san phrn nOng nghip 
ben vUng tir san xuât - phân phôi - tiêu dung gAn vó'i quân 1 chat luçng và an toàn 
thirc phâm; trng bu'âc nhân rng mô hInh lien kt, tao  diêu kin dê các doanh 
nghip, dc bit các doanh nghip nhO và v1ma tharn gia rnô hInh. 

- Tip tiic h trçY bIrth thành các dim giai thiu và ban san phâm nOng 
nghip, OCOP tai  các kbuv1rc dông dan cu, khu du ljch,siCu thj, trung tarn th'ixang 
mai trên dja bàn tbành phO; sóm hoàn thành Cbç dâu mOi nOng sAn Hôa PhL1óC dC 
lam diem tiêp nhn, phAn phOi, trung chuyên san phAm nông nghip ciia thãnh phô 
và các tinh thành trong cà nu'ó'c, tAng hiêu qua cüa chui cung irng sAn phârn nOng 
nghip. 

- D.y rnanh cong tác h trç doanh nghip trong các boat dng xic tin 
thuong rnai;  to chlrc các dçTt hi cha trin lam chuyên ngành ye nông san, phiên 
chg hàngnông san. 

- T ch1mc t& các boat dng k& ni cung CU trong do uu tiên t chü'c hi 
chg kêt nôi cung câu hang hóa nông nghip, OCOP nhàm h trg kêt nOi các dôi 
tuang san xuât, kinh doanh hang nông nghitp vói nhà phân phOi, dai 1' trong nu'àc 
de mó rng d bao phi hang hóa và sir hin din cüa sAn phârn nông nghip ccia 
thành phO Dà NAng và tAng cung sii' lien kt, tn diing tInh ho sung cüa sAn phârn, 
hàn hóa giüa các da phUong phic vi nhu cáu tiêu ding hang nôrig nghip ciia 
nguô'i dan thành phô. 
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- Tãngctrng quàn 1 chat ch quy trInh san xuât an toàn và kiêrn tra c'ht 
luong san phârn trithc khi ban ra thi tru'ng, dam bào nông san dugc tiêu thii trong 
chuôi dáp ing cáctiêu chuân ye an toàn và chat lupng khi dCn tay nguà'i tiêu dting 
lam djnh hung dê san xuât nông san theo yêu câ.0 cüa thl truäng. 

- Dy manh  các hoat dng gii thiu, quãng bá tuyn, diem du Ijch gãn v&i 
quâng bá các san phârn, hang hóa ciia thânh phô. 

3. Nâng cao ning Iti'c cnh tranh cüa cc doanh nghip, hç'p tic xä, h 

san xuât, kinh doanh 

- Nghiên ciru, d xu.t và trin khai cácco' ch& chInh sách nhärn tháo g Rho 
khän cho doanh nghiêp dAc biêt Ia cac d.oanh nghiêp, hop tac Xã, co so san xuât 
nông san; tao diêu kin tiêp cn nguôn von u'u däi dê day n-ianh cáo ho?t dng dôi 
mi cong ngh, áp d'çing tiên b khoa h9c k5 thu.t, h thông quán 1' chat Iung 
vào san xuât nhäm nâng cao chat luqng, ha giá thành san phâm, nâng cao igi the 
canh tranh ctia doanh ñghip, cting nhu dy rnanh dâu tu, phát triên h tang thixong 
mai, mi rng rnng luâi ban hang nh.t là 0' da bàn nông thôn, virng sâu, vllng xa; 
có ca chê chIah sách dc thà u'u tiên cho các doanh nghip san xuât san phârn nông 
nghip tharn gia các hoat dng xCic tiCn thuo'ng rni trong Va ngoài nuóc. 

- Rà soát các quy djnh v dt dai, thuC, khoa hc cong ngh và các quy djnh 
pháp lut có lien quan dê dê xuát slTa dôi, bô sung, to diCu kin xây dirng co ché, 
chinh sách khuyên khIch phát trin hop tác, lien kCt trong san xuãt Va tiêu thy san 
phâm nông nghip, thu hiit doanh nghip dâu tu vào nông nghip, nOng dan và 
nông thOn. 

- T chrc các Rip dào tao, tu vn cho doanh nghip, hçip tác xã, h san xut, 
kinh doanh trên dja bàn thành ph v k nãng ban hang, phát triên thu'ang hiu, kCt 

nôi cung câu. 

- Nâng cao nhn thirc cüa doanh nghip v tao dng ciia cOng ngh thông tin 
dôi vái hoat dng kinh doanh, san xu& cüa doanh nghip; day rnnh irng dçing 
cOng ngh thông tin, cáo phân mCrn h trçi doanh nghip vâ phát triên thuong rn.i 

diên tii'r. 

- Tip tic trin khai co hiu qua các chuo'ng trInh, d an dä duvc phC duyt 
nhu' phát triên thu'ong hiu cho cáo san phârn uu tiCn, DC an "Chu'o'ng trInh môi x 
mt san phâm" trên dja bàn thành phô Dà Nng den nrn 2030; xây dyng diem gió'i 
thiu vâ bái san phâm OCOP,.. nhàm khai thác có hiu qua nhQng the rnnh cüa 
thành phô, giüp doanh nghip phát trin cáo san phâm nOng nghip dc trung, chü 
1irc ccia thành phô có khà nàng canh tranh cao thj trLlà'ng trong nuóc Va quôc tê. 

- Tip tc dy rnanh cong tao cái each th tiic hành chInh, khäc phic nhU'ng 
bat c.p, han chê gay khó khän, can tri cho doanh nghip trong vic thy'c hin cáo 
hoat dng san xuât, kinh doanh cüa mInh. 

4. Nãng cao hii, qua cong tác kim tra, kiêrn soát 

- Tang cung hiu qua cong tác kim djnh, kim ti'a, dánh giá chit lugng 

hang nOng san du'gc san xuât tai  thành phO cüng thu hang hóa nhQptü các dja 
phu'arig khác, phát hin. xcr l nghiêrn hang nông san ktiOng darn báo chat iugng an 
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toân v sinh thixc phin. 

-' Tang cung sr phi hap chat chë giüa các ngânh chirc nàng thuc thânh 
phô nhàm kiêm soát tot luông 1uu thông hang nông san. 

- Tip tVc  t cht'rc tuyên truyn, ph bin vã thi'c thi pháp lL1t v báo v 
quyên lçi nguôi tiêu dung, lông ghép vOi quáng bá, gió'i thiu hang nông san thânh 
phô ti tay ngu'ô'i tiêu ding. 

5. Kinh phi thirc hin 

- Kinh phi thi.rc hiên K hoach du'o'c.huy dông tir các nguôn: nguôn ngãn 

•sách nhâ nuOc, nguôn xã hôi hóa và các nguôn von buy dng h9p pháp khác. 

IV. TO CHU'C THIYC HIEN 

1. So' Cong Thuong 

- Chü trI, pMi hap vói các so', ban, ngành lien quan triên khai thy'c hin các 
các chiio'ng trinh theo các nOi  dung cña Kê hoach nay. 

- Phi hap vâi các sâ, ban, ngành có lien quan cüng B Cong Thu'ang to 
chác, xây dirng các kênh lien kêt tiêu thu các mt hang nông san chi hc phii hap 
vOi quy hoach san xuât nông san cüa thành phô. 

- Chi tn t cht'rc các hoat dông x(ic tin thu'o'ng rni, kt nôi tiêu thii các san 
phârn nông nghip; các hoat dng khuyên công, thông tin th trung trong nu'Oc vã 
quôc tê lien quan den san phârn nông nghip. 

- T chirc các bu& lam vic gifa siêu thj, trung tarn mua sam vi doanh 
nghip, co'sâ san xuât san phârn nông nghip nhäm kêt nôi, tiêu thii san phâm; tO 
chüc ket nôi các san phârn nông nghiêp dc trung, chü !irc vào các diem giOi thiu 
và ban san phâm OCOP trong và ngoài thành phô. 

- Lng ghép các chuang trInh xüc tin thu'o'ng mi, thuang iiiai  din tü hang 
näm dê to chirc ho trcl các doanh nghiêp, hap tác x., co sO' san xuât hang nOng 
nghip xay drng thuang hiu san phâm, truy xuât nguOn gôc vã ung diing thuing 
mai din ti:r trong hoat dng san xuât kinh doanh. 

- Chü trI, phi hçip vci các sà, ngành, doi v d xuit khen thuing hang narn 
dôi vi các don vj, doanh nghiêp, to chuc, cá nhân, các san phâm cO uy tIn tharn 
gia tIch cuc triên khai Dé an trInh Bô Cong Thu'ong và UBND thành phô khen 
thu'O'ng. 

- Djnh kS' hàng'nãm thng hop, báo cáo UBND thành ph ye tmnh hInh, kêt 
qua triên khai thirc hin Kê hoach nay. 

2. SO K hoach vã BIu tu' 

Chü tn, phi hap vo'i các don  vj lien quan tham inu'u thirc hin cô hiu qua 
Ngh djnh so 57/201 8/ND-CP ngày 17/4/2018 ca ChInh pht V co chê, chfnh sách 
khuyen khIch doanh nghip dâu tu'vào nông nghip, nông thôn (theo Ké hoach so 
603 l/KH-LJBND ngày 05/9/2019 v K hoch thc hin Nghj quyêt sO 53/NQ-TW 
ngây 17/7/2019 cüa ChInh phu ye giài pháp khuyCn REIch, thiic day doanh nghip 
dâu tu vào nông nghip hiu qua, an toàn và ben irctng). 
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3. So' Nông nghip vi Phát trin nông thôn 

- Chü tn, phi hçip vo,i các dan vi lien quan tniCn khai thxc hin Co hiu qua 

Quyêt djnh so 2357/QD-UBND ngày 28/5/2019 ciia UBND thành phô ban hành 
Chixang trInh triên khai thrc hin Nghj djnh sO 98/201 8IND-CP ngày 05/7/2018 
cüa ChIiih phi ye chInh sách khuyên khIch phát tniên hçxp tác, lien k.êt trong san 
xuât và tiêu th'i san phârn nông nghip trên dja ban thành phO và Kê hoch sO 
603 1/KB-UBND ngày 05/9/20 19 ye K hoch thgrc hin Ngh quyêt so 53/NQ-TW 
ngày 17/7/2019 cüa ChInh phü ye giài pháp ldmyên khIch, thüc dày doanh nghip 
dâu tu vào nông nghip hiu qua, an toàn và ben v'ng. 

- Chü trI, ph6i hgp vi SO' Tài nguyen và Môi trung và các dan vj lien quan 
hu&ng dan các dja phuang bô trI vüng san xuât các m.t hang nông san chü lyc, có 
uu the cüa dla phuGng; xây dirng các nba may ché biên nông san phi h9p vO'i quy 
hoach san xuât nhärn tao diêu kin cho vic hInh thành cáo ving san xuât nông 
nghip t.p trung gAn vO'i truy xu.t ngun gc, tao nguôn cung hang nông san On 
dinh darn bào an toàn thrc phâm cho các doanh nghip kinh doanh nOng san. 

- Phi hap vâi SO' Cong Thuong, tham rnuu tnin khai phát triên trung tarn, 
diem ban hang, ca hang nông nghip, san phârn OCOP. 

- Chü trI, ph& hap ciing các sO', ngành tao diu kin thu.n igi cho các doanh 
nghip, h san xuât nông nghip trong hInh thành lien kêt san xuât hang hóa; 
nghiên eu, xây diing rnô hInh các chuOi cung 'ng ben vUng tü san xuât - phân 
phôi - tiêu dung the san phârn nông nghip gän vó.i quàn l chat lu'gng vâ an toàn 

thiic phârn, tao diêu kin dê các dan v nhO và vra du'gc tharn gia vâo chuOi. 

4. SO' Tãi chInh 

Hang nam, vào thai dirn xây dung dxi' toán ngân sách, trên co sO dê nghj 
cüa các ca quan, don vj và khá nàng can dôi ngãn sách, SO' Tài chInh xern xét, tong 

hap kinh,
phI thirc hin các nhirn vy. dugc giao tai KC hoach nay, báo cáo UBND 

thành phO trInh HDND thânh phô phC duyt theo quy djnh cüa Lut Ngàn sách nhà 

nuO!c. 

5. SO' Thông tin Va Truyên thông 

- Day manh cong tác thông tin, tuyên truyn b.ng nhieu hInh thüc khác nhau 
dê nguôi tiêu dung tren da bàn thnh phO bi&, hieu, dãnh giá diing ye chat lu'gng 

san phâm nông san cüa thành ph. 

- Chi dao, huóng dn các co quan báo, dài trin khai xây dirng các chuong 
trInh, chuyên mllc ye dOi mói phuo'ng thiic kinh doanh tiêu thii hang nông san ti 

thành phô. Dông thO'i tuyên truyn, quàng bá thu'o'ng hiu cho doanh nghip, hap 

tác x, co sO san xuât, san phàrn nOng san uy tin cüa thành phO trên phuong tin 

tnuyên thông báo chI. 

- Phôi hap vO'i SO COng Thuong và cac don vj khác trong vic xây dimg các 
an phârn tuyên truyên và các hoat dng thông tin, truyCn thông khác ye các hot 
dng tnien khai thii'c hin Dê an trên da bàn'thành phô. 



5. SO Khoa h9c Va Cong ngh 

Chü tn, phói h'p v6i các dan vi lien quan trin khai các chuang trInh h t1V 
üng dvng khoa h9c cong nghê trong san xut, ché bin, báo quân san phâm sau thu 
hoach, náng cao chat lu'ang san phm; h trçi dAng k5' sâ hiu trI tue, khii nghip 
dôi rnó'i sang tao, irng d'ng cOng nghê 4.0, xay dijng và pháttriên thuan hitu, chi 
dan dja 1, truy xuât nguOn gc cho các san phâm nOng nghip, san phâin OCOP 
ca thành phô. 

6. S& Du ljch 

- Tp.trung trin khai K hoach s 7513/KB-UBND ngày 16/11/2020 cia 
UBND thành phô v phát triên du ljch thãnh phO Dà Näng giai doan 2021 — 2025; 
phôi hçp vOi UBND các qun, huyên tnin khai các D an phát triCn du ljch ciig 
dông dirac UBND thãn.h ph6 phé duyêt,... trong do uu tiên phat trien du 1ch 
nông nghip VA khai thác có hiéu qua tài nguyen du ljch trén dja bàn thành phô. 

- Chi dao tang cuo'ng cOng tác xüc tin, quãng bá v san ph.rn nOng nghip 
thanh phO, các mô hinh du ljch sinE thai vâ k& hçip vài các chixang trInh x1ic titSn, 
quâng bA du ljch dU'Q'c tO ch(rc trong rnlàc. 

7. S&Nôjvu 

Chü tn, ph6i hop vo'i các so', ngành, dan vj tip tiic dy manh cong tác câi 
cách thu tic hAnh chInh, khàc phuc nhcl'ng bat cap, han chê gay khó khän, can tro' 
doanh nghi8p trong viGc thirc hin các hoat dng san xuât, kinh doanh. 

8. Ban QuAn 1 An toãn thi'c phm thành ph 

Chfi trI, phi hçip vâi các sO', ngành lien quan, UBND các qun huyn thic 
1iin cong tác quAn l nhA o'c v an toàn thc phâm dôi vO'i san pham non san, 
thirc phârn nOi chung và sAñ phrn OCOP, sAn phm tham gia mO hInh lien ket gAn 
sAn xuât và tieu thii nói riéng. 

9. Qu5 Bu tu' phAt triii thAnh ph, Ngân hang NhA nu'ó'c - Chi nhAnli 
1)àNng 

Ti'en co' so' chüc nàng nhim vi cüa tirng dan v to diu kiên h tr9' tin dmg 
tü' các nguOn von uu dâi dê giüp doanh nghiêp dArn bão nguôn vOn thuc day hoat 
dng sAn xuAt kinh doanh, dãu tir di mO'i cOng nghê, nAng cao chAt lu'ç'ng, ha giA 
thành san phâm vA cAc lTnh vu'c khác do UBND thAnh phô giao dê triên khai De an 

10. UBND cAc qun, huyn 

- f)y manE cOng tác thông tin, tuyên truyn v d& mài phiro'ngthü'c kinh 
doanh ti6u thu nOng sAn; phOi hp vOi các so' ngài±, dan vj lien quan to chu'c các 
lop dAo tao, tp huAn ye xây dirng thu'ang hiêu cho sAn phAm nong nghip, quy 
trInh sAn xuAt sch, dArn bAo an toAn thu'c phArn, truy xuât nguOn gôc, rng diing 
thu'ang rnai din tá',.., 

- U'u tiCn b tn kinh phi tcr ngAn sAch qun, huyn d phát tniên cAc sAn 
pharn nOng nghip chü lirc tai dja phu'ang vA kinh phi h trç doanh nghip dôi rno'i 
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sn xut, ng dng cong ngh k5 thut tiên tin trong hot dng san xuât dê nâng 
cao chat lung san phârn. 

11. Các cr quan báo, dài 

- Phôi hcip vó'i S& Thông tin và Truyn thông, Sä COng Thuang xây ding 
chuyên rnic ye dôi mâi phuang thirc kinh doanh tiêu thii hang nông san tti thành 
phô; dong th6i tuyên truyên, quãng bá thixo'ng hiu cho doanh nghip, h9p tác Xa, 

co sâ san xuât, san phâm nông san uy tIn cüa thành phO trên phu'ong tin truyên 
thông báo chI. 

- Phân ánh, cung c.p thông tin kjp th&i, chInh xác, khách quan v tInh hInh 
thrc hin Dê an cüa các dan v trên da bàn thành phó. 

12. Các hi, hip hi doanh nghip/ngành ngh/ngành hing 

- Các hi, hip hi chü dng pMi hçip vài các s, ngành d duc cung cAp 
thông tin ye Dê an, kê hoch trin khai thirc hin Dé an và kjp thai thông tin day 
dü, chInh XáC ti CáC hi viên; h trç các hi viCn tiêp can, tham gia CáC chu'ong 
trInh. 

Trên dy là nOi  dung K hoach trin khai thrc hin D an DM mói phuong 
thrc kinh doanh tiéu thii nông san trén da bàn thành phô Dà Nng giai don 2021 - 
2025, djnh huâng den närn 2030; d nghj các sâ ngành, tO chirc, dan vj, doanh 
nghip Co lien quan phôi hgp triên khai thuc hiên tOt các nEim vi duc'c giao, djnh 
k' hang n.rn báo cáo két qua thirc hin v s Cong Thu'ang de tong hçip, báo cáo 
UBND thành phô và B Cong Thtrang./. 

Nol n!,iln: 
- B COng Thuong (d b/c); 
- iTt U, Ti' HDND TP (d b/c); 
- CT, các PCI UBND TP (d b/c): 
- Ngn h.ng Nhã nu'Oc - CNDN; 
- Các sO ban ngành; 
- !JBNDcác qun, huyn; 
- Qu$' Du tu' phát trIOn thành pi; 
- Các hi, hip hQi doanh nghip TP; 
- Co quaii báo, dài, Cong 1'TT TP; 
- Lu'u: VT, KT, SCT. 
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