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V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án phát
triển doanh nghiệp và nâng cao chất
lượng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá giai
đoạn 2021-2025 (lần 2)

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 43/SKHĐT-ĐKKD
ngày 05/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến dự thảo Đề
án phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá
giai đoạn 2021-2025 (lần 2); Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Về Phần thứ hai: Khái quát về điều kiện, tự nhiên, kinh tế xã hội và
thực trạng phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2016-2020
- Tại mục II, (trang 6). Phần đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp
giai đoạn 2016-2020, nội dung đánh giá thực trạng doanh nghiệp nông nghiệp:
Tính đến hết năm 2020, tổng số doanh nghiệp đầu tư đầu tư trực tiếp vào
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh là 890 doanh nghiệp và đã kêu
gọi, thu hút được 171 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 21.376,193 tỷ đồng.
Trong đó:
+ Lĩnh vực trồng trọt: 176 doanh nghiệp chủ yếu đầu tư phát triển nông
nghiệp công nghệ cao; chế biến nông sản, rau, quả tươi xuất khẩu, chế biến lúa
gạo; trồng và chế biến dược liệu…Trong giai đoạn 2016-2020, đã có các doanh
nghiệp đầu tư với quy mô lớn như: Nhà máy chế biến sữa gạo lứt, chế biến nước
dinh dưỡng tế bào mía của Công ty CP mía Đường Lam Sơn có công suất đạt 120
triệu hộp (250ml)/năm; 05 Công ty chế biến quả xuất khẩu (chủ yếu là dứa) sang
thị trường EU, Nga dưới dạng uỷ thác là: Công ty TNHH Tư Thành, Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu rau, quả Thanh Hóa, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông
sản Đồng Xanh, Công ty cổ phẩn thực phẩm xuất khẩu Hà Trung, Công ty cổ
phần chế biến nông sản Trung Thành; sản lượng sản phẩm chế biến đạt khoảng
2.000 tấn/năm.
+ Lĩnh vực lâm nghiệp: 35 doanh nghiệp, chủ yếu là chế biến ván ghép
thanh, ván MDF, các sản phẩm chế biến luồng,…. Trong giai đoạn 2016-2020,
đã có một số dự án được đầu tư như: Tái cấu trúc rừng nhằm phát triển vùng
nguyên liệu ổn đinh cho Nhà máy Giấy và Bột giấy Bông Sen Hokuetsu –
Lee&Man của Tập đoàn Hokuetsu với công suất 1.200.000 tấn/năm; Công ty
TNHH Công nghiệp gỗ Thanh Hoá mở rộng sản xuất với công suất 3.500 – 4.000
m3 gỗ thành phẩm/ tháng.
+ Lĩnh vực chăn nuôi: 124 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu chăn nuôi
với quy mô lớn, chế biến, giết mổ.... Trong giai đoạn 2016-2020, đã có nhiều
doanh nghiệp đầu tư các dự án, điển hình như: Tập đoàn Vinamilk và Tập đoàn
TH (True Milk) đang tiến hành hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng dự án,
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với quy mô cả 2 doanh nghiệp đạt 36.000 con bò sữa ở các huyện Yên Định,
Thọ Xuân, Như Thanh, Nông Cống; Công ty Master Good của Hungary liên kết
với Công ty CP nông sản Phú Gia để chăn nuôi gà với quy mô lớn, công nghệ
cao, hàng năm đàn gà thương phẩm được nuôi ở các khu trang trại, công suất 610 chuồng/khu, mỗi chuồng đạt 26.000 con để cung cấp khoảng 14 triệu con cho
gà cho nhà máy giết mổ VietAvis với công suất giai đoạn 1 đạt 2.500 con/giờ;
Công ty NewHope Singapor PTE.LTD đang đầu tư xây dựng Dự án trang trại
chăn nuôi và chế biến thực phẩm với quy mô, công suất 500.000 lợn thương
phẩm/năm.
+ Lĩnh vực thủy sản: 42 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong nuôi
trồng, khai thác, chế biến thuỷ, hải sản. Trong giai đoạn 2016-2020, có một số
doanh nghiệp đầu tư và phát triển trong lĩnh vực như: Trung tâm chuyển giao
công nghệ và đóng goius hàng thuỷ sản xuất khẩu của Công ty TNHH chế biến
thuỷ sản Thái Sơn có công suất 10.000 sản phẩn ngư cụ; 10.000 tấn thuỷ sản/năm.
Nhà máy chế biến các sản phẩm surimi mô phỏng, surimi stick của tổng công ty
Thanh Hoa có công suất 3000-5000 tấn/1 năm.
+ Lĩnh vực tổng hợp: 513 doanh nghiệp chủ yếu hoạt động đa ngành
nghề, đa lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp như: trồng trọt chăn nuôi hỗn
hợp, chế biến, bảo quản hoa quả; trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ; phân bón điển
hình như Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, ươm trồng cây giống của
Công ty cổ phần phân bón Thuần Nông với công suất 6.000-8.000 tấn phân
bón/năm.
- Tại mục III, khoản 2.9 (trang 26). Về hỗ trợ phát triển thuỷ sản: Đề
nghị chỉnh sửa lại kinh phí của các Ngân hàng thương mại ký hợp đồng cho vay
vốn hỗ trợ doanh nghiệp khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển
xa với tổng kinh phí 51,7 tỷ đồng.
2. Về Phần thứ ba: Quan điểm, định hướng, mục tiêu và phát triển
doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025
Tại mục III. Định hướng, mục tiêu phát triển (trang 34): Đề nghị bổ sung
nội dung về phát triển doanh nghiệp công nghệ số để đồng bộ với chiến lược
quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, PTNT.
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