
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1569   /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  27  tháng 8 năm 2020 
   V/v  Góp ý dự thảo Kế hoạch 

      thực thi Hiệp định EVFTA 

                         Kính gửi:  Sở Công thương 

Theo đề nghị tại Công văn số 1208/SCT-QLTM ngày 19/8/2020 của Sở Công 

thương về việc tham gia góp ý dự thảo kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn góp ý như sau: 

Thống nhất với nội dung với bố cục và nội dung dự thảo do Sở Công thương 

soạn thảo. Đồng thời, cần xem xét bổ sung thêm một số điểm cụ thể sau đây: 

Tại mục 3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nuồn nhân lực: 

- “Tập trung đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn 

theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, an toàn, thân thiện 

với môi trường.” Nên chỉnh sửa thêm là: ” Tập trung đẩy nhanh quá trình cơ cấu 

lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến. Xây dựng cơ 

chế chính sách khuyến khích mạng lưới tiêu thụ nông sản cho nông dân; đẩy mạnh 

thu hút đầu tư, nhất là kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất, liên 

kết theo chuỗi giá trị vào nông nghiệp, nông thôn; Ứng dụng khoa học công nghệ, 

an toàn, thân thiện với môi trường; ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ” 

- “Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các 

ngành kỹ thuật- công nghệ, luật, tài chính”,.. nên bổ sung thêm “ Chú trọng phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật- công 

nghệ, luật, tài chính,..quan tâm công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và chuyển đổi 

cơ cấu lao động nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân 

nông thôn” 

Trên đây là một số ý kiến tham gia thêm của Sở Nông nghiệp và PTNT, kính 

đề nghị Sở Công thương xem xét, tổng hợp trình ban hành theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

-  Lưu: VT, KHTC. 
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