UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3237 /SNN&PTNT-QLCL

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đề xuất nhiệm vụ/hoạt động

thực hiện nội dung “Hỗ trợ thúc
đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng
bào dân tộc thi u số v miền núi
theo đề nghị của Bộ Công
Thương.

Kính gửi: Sở Công Thương Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp v PTNT nhận được Công văn số 2273/SCT-KHTCTH
ng y 04/8/2022 của Sở Công Thương về việc đề xuất nhiệm vụ/hoạt động thực hiện
nội dung “Hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng o d n tộc thi u số v
miền núi theo đề nghị của Bộ Công Thương.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và sau khi rà soát tình hình thực tế,
Sở Nông nghiệp v PTNT áo cáo như sau: Các vùng đồng o d n tộc thi u số v
miền núi trên địa n tỉnh phần lớn l sản xuất nông nghiệp theo quy mô nông hộ
nhỏ lẻ, sản phẩm nông sản chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại địa phương. Hiện
nay, một số huyện miền núi trên địa n tỉnh Thanh Hoá như Ngọc Lặc, Lang
Chánh, Như Xu n, Cẩm Thuỷ đã thu hút được nhiều dự án, trang trại: Dự án trang
trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Tập đo n Xu n Thiện Thanh Hóa 1 tại địa n
xã Minh Tiến, Ngọc Lặc với quy mô 5.600 nái v 180.000 lợn thịt/năm; Dự án
trang trại chăn nuôi quy mô lớn của Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina
trên địa n xã T n Phúc, Lang Chánh với quy mô 60.000 lợn thịt/năm; Dự án
trang trại chăn nuôi lợn nái tại xã Cẩm Quý, Cẩm Thủy với quy mô 5.000 nái của
Công ty cổ phần chăn nuôi Phong Sơn; Dự án trang trại Bãi Tr nh với quy mô
2.400 nái v 20.000 lợn thịt/lứa của công ty cổ phần chăn nuôi T m Việt. Sản phẩm
chăn nuôi của các trang trại được tiêu thụ ổn định theo chuỗi ph n phối của các Tập
đo n, Công ty, Doanh nghiệp chăn nuôi. Một số vùng miền núi, vùng đồng o d n
tộc thi u số có c y trồng tập trung diện tích lớn (sắn, mía, gai ..) đã được các nh
máy chế iến trong tỉnh thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, Sở Nông nghiệp v
PTNT không đề xuất nhiệm vụ/hoạt động thực hiện nội dung “Hỗ trợ thúc đẩy tiêu
thụ sản phẩm vùng đồng o d n tộc thi u số v miền núi theo đề nghị của Bộ
Công Thương.
Sở Nông nghiệp v PTNT đề nghị Sở Công Thương xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCQLCL.
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