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Thực hiện Công văn số 7664/UBND-KT2 ngày15/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trình sản xuất tiêu dùng bền vững năm 

2021; Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm 

vụ cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về tham mưu ban hành các văn bản 

UBND huyện ban hành 06 văn bản quản lý Nhà nước liên quan chương 

trình sản xuất tiêu dùng bền vững , chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền chương trình sản xuất tiêu dùng bền 

vững; hướng dẫn và ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra 

thường xuyên theo nhiệm vụ chuyên môn hàng năm để đảm bảo việc thực hiện các 

chính sách pháp luật về công tác sản xuất tiêu dùng bền vững theo sự chỉ đạo của 

cấp trên. 

2. Về công tác tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền và phổ biến rộng rãi nội dung Chương trình sản xuất 

tiêu dùng bền vững nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

nhận thức và hành động theo hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

3. Hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững  

- Năm 2020 đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn, nâng cao nguồn nhân lực sản 

xuất sạch hơn trên 150 lượt người tham dự; phối hợp xây dựng 02 phóng sự truyền 

hình; treo 150 băng rôn, cờ phướn tuyên truyền trên các tuyến đường chính, tại 

khu vực trung tâm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; phối hợp Sở Công Thương 

Sở Công Thương triển khai kịp thời thông tin, hỗ trợ cho 2 doanh nghiệp sản xuất 

công nghiệp sạch hơn trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành các nội dung của 

chương trình và nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công 

nghiệp theo kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện chương trình hàng năm. 

- Năm 2021 do dịch COVID-19 diễn ra phức tạp nên việc thông tin, hỗ trợ 

cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sạch hơn trên địa bàn huyện có phần 

bị ảnh hưởng. Tuy nhiên để thực hiện, huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo tổ chức lồng 

ghép các nội dung chương trình trong quá trình hướng dẫn chỉ đạo các địa phương, 



cơ sở sản xuất xây dựng các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đạt chất 

lượng, đáp ứng tiêu chuẩn; trong năm đã có 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.    

-  Ngoài ra, huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Cục quản lý thị trường Hà 

Tĩnh, Sở Khoa học và Công nghệ phát 29 đĩa tuyên truyền về chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo các xã, thị trấn 

treo 12 băng rôn tuyên truyền tại các trung tâm, trục đường chính, chợ và các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức, khuyến cáo người 

tiêu dùng sử dụng các sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, các tổ chức và UBND 

xã, thị trấn trong việc thực hiện chương trình sản xuất tiêu dùng bền vững. 

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến chương trình sản xuất tiêu 

dùng bền vững cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn và coi 

đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm trong 

công tác sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

- Tiếp tục tổ chức cho các hộ sản xuất, kinh doanh ký cam kết không vi 

phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình sản xuất tiêu dùng bền 

vững năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân kính gửi Sở Công Thương để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;    

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT, KTHT,  
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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