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e) Kịp thời xây dựng thương hiệu hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp của thành
phố. Hỗ trợ người dân đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa, sản phẩm
của nông dân.
g) Chỉ đạo và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả, như: Cánh
đồng lớn, Tổ hợp tác sản xuất, Hợp tác xã trên các lĩnh vực trồng lúa, vườn trái cây,
nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nông nghiệp,… Tham mưu thành phố ban hành các cơ
chế, chính sách trong vấn đề này.
h) Khuyến khích người dân sản xuất các sản phẩm sạch, kết hợp chặt chẽ với
ngành Công Thương để phân phối các sản phẩm, hàng hóa sạch, an toàn, nhất là vào
các siêu thị, bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp lớn tại các khu công nghiêp,…
Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý những trường hợp sản xuất,
chế biến sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh, tăng cường
phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương thường xuyên kiểm tra các loại
vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, tránh hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, giúp
nông dân an tâm sản xuất.
i) Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo chương trình
xây dựng nông thôn mới của thành phố.
Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết các nội dung theo chức
năng, nhiệm vụ, đúng thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải
quyết các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và báo cáo kết quả
thực hiện tại kỳ họp giữa năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam
kết của Ủy ban nhân dân và các sở, ngành theo tinh thần Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ
họp thứ tư thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.
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