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nghiệp và PTNT, các nhiệm vụ trọng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 29/5/2021 của Văn phòng 

Chính phủ và Văn bản số 8304/UBND-NN2 ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về 

tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các nhiệm vụ trọng 

tâm thời gian tới (sao gửi kèm theo Văn bản này), UBND huyện yêu cầu các 

phòng, ban, cơ quan của huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm 

vụ của ngành và lĩnh vực phụ trách quán triệt triển khai, thực hiện các nội dung 

tại Thông báo kết luận nên trên và trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau: 

1. Tập trung thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ 

Chính trị, Kế hoạch số 167-KH/TU-TU ngày 21/01/2020 của Tỉnh ủy, Kế hoạch 

số 86/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Triển khai 

thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 

lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025; Chương trình hành động số 2024/CTHĐ-UBND ngày 26/8/2020 của 

UBND huyện về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2021-2025. 

2. Tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh, quy hoạch, kế hoạch, có giải pháp 

cụ thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho phát triển nông 

nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

3. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo các 

lĩnh vực, các sản phẩm chủ lực và cơ cấu lại sản xuất theo vùng; đẩy mạnh thực 

hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để góp phần xóa đói giảm 

nghèo, làm giàu và thúc đẩy sản xuất lớn trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế 

của địa phương. 
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4. Tổ chức lại sản xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, 

hiệu quả gắn với quá trình chuyển đổi số, kinh tế số, gắn với cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp; bám sát thực tiễn, nhu cầu thị trường, nhân rộng các mô hình hiệu 

quả, cách làm hay để góp phần điều chỉnh sản xuất phù hợp đem lại giá trị gia 

tăng và thu nhập cho người sản xuất. 

5. Đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất 

nông nghiệp; phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế 

biến, bảo quản, tăng tỷ trọng chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng của sản 

phẩm; phát triển cụm liên kết sản xuất gắn với vùng nguyên liệu, các hình thức 

hợp tác liên kết sản xuất, chế biến kết nối với hệ thống tiêu thụ trong nước và 

quốc tế. 

6. Đổi mới công tác khuyến nông, làm tốt dự báo cung, cầu, thông tin về 

tình hình thị trường, kết nối giữa người sản xuất với tiêu dùng, tháo gỡ rào cản 

để thâm nhập thị trường, coi trọng thị trường nội địa, đưa hàng hóa từ nông thôn 

về thành thị, xây dựng thương hiệu nông sản. 

7. Phát triển công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề ở nông thôn để chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân, 

chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ để từng bước thu 

hẹp khoảng cách già nghèo giữa nông thôn và thành thị. 

 8. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển kinh tế nông thôn, tạo điều kiện 

nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa 

của từng vùng, miền, gắn với đô thị hóa. 

9. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thực hiện rà soát kiểm 

kê rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 

10. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động chỉ đạo sản 

xuất và triển khai ứng phó thiên tai kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất 

ngờ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, chủ động phương án di dời dân ra 

khỏi vùng có nguy cơ bị ngập úng do thiên tai gây ra. 

11. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước của 

Ngành; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đi đôi siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương, xử lý nghiêm các sai phạm; kịp thời động viên, khen thưởng những tấm 

gương tốt, những người làm việc hiệu quả, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, 

dám nói vì sự nghiệp chung, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo. 

12. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các Đoàn thể chính trị - xã 

hội, các cơ quan thông tin đại chúng của huyện phối hợp chặt chẽ với ngành 

nông nghiệp và PTNT, chính quyền các cấp, các ngành để tổ chức chỉ đạo, tuyên 

truyền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 
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13. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT triển khai và theo dõi đôn đốc 

thực hiện, hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo của ngành gửi UBND tỉnh và 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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