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Trong những năm trở lại đây cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế 

biến nông sản trên địa bàn tỉnh ta đã có những bước phát triển đáng kể. Đặc biệt 

cơ giới hóa trong nông nghiệp ngày càng được áp dụng rộng rãi trong nhiều 

khâu của chuỗi sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, đã nâng cao năng suất và giá trị 

gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng nền 

nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, góp phần đáng kể vào tăng 

trưởng chung của toàn ngành. Tuy nhiên, trước tình hình mới nhằm thực hiện 

thành công các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

theo chỉ đạo của Chính phủ, cần phải đẩy mạnh cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông 

sản và nâng cao trình độ, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện 

Công văn số 251/UBND-NN ngày 8 tháng 6 năm 2020  của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về cơ giới hóa nông 

nghiệp; Căn cứ nội dung Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 4/6/2020 của Thủ tướng  

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông 

lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp trên địa bàn theo hướng tổ chức sản 

xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ; tăng năng suất, chất lượng 

và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; 

2. Thúc đẩy phát triển cánh đồng lớn với cơ giới hóa đồng bộ trong các 

khâu của chuổi giá trị nông sản; 

3. Tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào 

trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp, đặc biệt 

là công nghệ sau thu hoạch; 

4. Tiếp tục  xây dựng các mô hình liên kết theo chuổi giá trị đối với các sản 

phẩm nông sản chủ lực và từng bước xây dựng thương hiệu cho từng loại sản 

phẩm nông sản;  

5. Khuyến khích các Doanh nghiệp phát triển công nghiệp chế biến sâu, 

chế biến tinh, ứng dụng công nghệ cao trong từng khâu sản xuất, giảm xuất khẩu 

sản phẩm thô.  
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phủ về cơ giới hóa nông nghiệp. 
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6. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các 

doanh nghiệp và cá nhân đầu tư phát triển công nghệ bảo quản, chế biến nông 

sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; Ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các 

chương trình dự án đầu tư phát triển chế biến nông sản và cơ giới hóa nông 

nghiệp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã 

quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                                                                                                                                                             
- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền;                                                    
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