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CH� TH� 
V� vi�c t�p trung th�c hi�n các nhi�m v�, gi�i pháp 
phát tri�n kinh t� nông nghi�p, nông thôn n�m 2021 

 

N�m 2020, th�c hi�n k� ho�ch phát tri�n nông nghi�p, nông thôn trong 

b�i c�nh ��i d�ch Covid-19 tác ��ng tr�c ti�p, sâu r�ng ��n s�n xu�t và th� 

tr��ng tiêu th� s�n ph�m nông nghi�p; th�i ti�t di�n bi�n b�t th��ng, m�a l�n 

ngay t� ��u v� không theo quy lu�t, bão gây m�a l�n trong v� Mùa; d�ch b�nh 

trên cây tr�ng, v�t nuôi ti�m �n nguy c� bùng phát; giá v�t t� nông nghi�p cao 

và không �n ��nh,… nh�ng s�n xu�t nông nghi�p c�a t�nh trong n�m qua ��t 

���c nhi�u k�t qu� quan tr�ng nh�: t� ch�c t�t s�n xu�t v� Xuân, v� Mùa và v� 

�ông, giành th�ng l�i c� v� n�ng su�t, giá tr� và hi�u qu� kinh t�, ��y m�nh phát 

tri�n nuôi tr�ng và khai thác th�y s�n; t�ng c��ng n�ng l�c ch� ��ng ki�m soát 

d�ch b�nh trên �àn gia súc, gia c�m; tri�n khai toàn di�n các n�i dung c� c�u l�i 

ngành nông nghi�p, xây d�ng ���c nhi�u mô hình, chu�i liên k�t nông s�n hàng 

hóa, t�ng c��ng h� tr� c� gi�i hóa trong s�n xu�t nông nghi�p; t�ng c��ng thu 

hút ��u t�, áp d�ng khoa h�c công ngh�, h�p tác qu�c t�, ��m b�o an toàn v� 

sinh th�c ph�m; công tác phòng ch�ng và gi�m nh� thiên tai ���c quan tâm; ��y 

m�nh th�c hi�n hi�u qu� Ch��ng trình MTQG xây d�ng NTM, phát tri�n kinh 

t� h�p tác và ngành ngh� nông thôn; tri�n khai th�c hi�n nhi�u d� án ��u t�,... 

N�m 2020 t�ng tr��ng giá tr� s�n xu�t nông nghi�p ��t 3,1%. ��t ���c k�t qu� 

nh� trên là do ngay t� ��u n�m T�nh �ã t�p trung tri�n khai quy�t li�t các nhi�m 

v� b�ng gi�i pháp linh ho�t trong công tác ch� ��o, �i�u hành, h��ng d�n s�n 

xu�t, cùng v�i s� c� g�ng c�a các c�p, các ngành, các ��a ph��ng và s� ��ng 

hành c�a các h� nông dân, các doanh nghi�p trong t�nh. 

N�m 2021 có ý ngh�a ��c bi�t quan tr�ng, là n�m di�n ra ��i h�i ��i bi�u 

toàn qu�c l�n th� XIII c�a ��ng, b�u c� ��i bi�u Qu�c h�i khóa XV và ��i bi�u 

H�ND các c�p, là n�m ��u tiên tri�n khai th�c hi�n Ngh� quy�t ��i h�i ��ng b� 

t�nh l�n th� XX và K� ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h�i 5 n�m 2021 - 2025. �� 

��m b�o hoàn thành v��t m�c các m�c tiêu, ch� s� phát tri�n nông nghi�p, nông 

thôn, toàn t�nh ph�n ��u t�c �� t�ng tr��ng giá tr� s�n xu�t nông nghi�p hàng n�m 

t� 2,5% tr� lên. Tr��c m�t, trong n�m 2021, Ch� t�ch �y ban nhân dân t�nh yêu 

c�u S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn, các S�, ngành liên quan và �y ban 

nhân dân các huy�n, thành ph� c�n t�p trung cao lãnh ��o, ch� ��o, th�c hi�n hi�u 

qu� các nhi�m v� và gi�i pháp sau �ây: 
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1. Tri�n khai th�c hi�n nghiêm túc các quy ��nh pháp lu�t, v�n b�n ch� 

��o c�a Chính ph�, B� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn, c�a t�nh v� l�nh 

v�c tr�ng tr�t, ch�n nuôi, th�y s�n, lâm nghi�p, th�y l�i, �ê �i�u và phòng ch�ng 

thiên tai, ��ng th�i tri�n khai quy�t li�t, ��ng b�, linh ho�t các gi�i pháp trong 

l�nh v�c tr�ng tr�t, ch�n nuôi, th�y s�n theo h��ng s�n xu�t hàng hóa phù h�p 

v�i �i�u ki�n khí h�u, th�i ti�t. T�ng c��ng công tác khuy�n nông, chuy�n giao, 

h��ng d�n nông dân áp d�ng các ti�n b� k� thu�t m�i trong thâm canh, ch�m 

sóc và b�o v� cây tr�ng, v�t nuôi; h� tr�, khuy�n khích m� r�ng c� gi�i hóa 

trong s�n xu�t, tích c�c chuy�n giao �ng d�ng ti�n b� khoa h�c k� thu�t; ��m 

b�o an toàn d�ch b�nh trên cây tr�ng, v�t nuôi; hoàn thành các ch� s� t�ng tr��ng 

��i v�i t�ng l�nh v�c s�n xu�t và c�a toàn ngành. 

2. Không ng�ng nâng cao ch�t l��ng, hi�u qu� các gi�i pháp c� c�u l�i 

ngành nông nghi�p theo h��ng s�n xu�t hàng hóa, phát tri�n b�n v�ng. Khuy�n 

khích nhân r�ng và phát tri�n s�n xu�t nông nghi�p theo mô hình kinh t� tu�n 

hoàn, liên k�t chu�i, nông nghi�p h�u c�, nông nghi�p �ng d�ng công ngh� cao 

có quy mô phù h�p v�i �i�u ki�n th�c t� c�a ��a ph��ng. ��y m�nh th�c hi�n 

h�p tác trong n��c và qu�c t�, trong �ó t�p trung tri�n khai thành công các n�i 

dung th�a thu�n h�p tác trong l�nh v�c nông nghi�p gi�a t�nh Nam ��nh v�i t�nh 

Miyazaki và Tr��ng ��i h�c Minami Kyushu (Nh�t B�n). Ti�p t�c h��ng d�n 

các h� gia �ình, các trang tr�i, gia tr�i, t� h�p tác thành l�p h�p tác xã chuyên 

ngành theo Lu�t, ��ng th�i có gi�i pháp c� th� �� ch� ��o, h��ng d�n các h�p 

tác xã nông nghi�p y�u kém ch�a t� ch�c ��i h�i thành viên ti�n hành ��i h�i 

ho�c gi�i th� theo Lu�t H�p tác xã. ��y m�nh thu hút các doanh nghi�p ��u t� 

vào nông nghi�p. Coi tr�ng vi�c khuy�n khích, h��ng d�n, h� tr� các h� dân, 

các h�p tác xã, các doanh nghi�p thuê gom, t�p trung ru�ng ��t và liên k�t t� 

ch�c s�n xu�t nông nghi�p hàng hóa g�n v�i qu�n lý ch�t l��ng nông s�n theo 

chu�i. Th�c hi�n t�t vi�c chuy�n ��i c� c�u cây tr�ng trên ��t lúa kém hi�u qu� 

theo Quy�t ��nh s� 672/Q�-UBND ngày 27/3/2020 c�a �y ban nhân dân t�nh; 

t� ch�c �ánh giá, l�a ch�n các mô hình chuy�n ��i hi�u qu� �� nhân r�ng. 

3. Ch� ��ng phòng ng�a và ki�m soát d�ch b�nh trên �àn gia súc, gia c�m, 

nh�t là b�nh d�ch t� l�n châu Phi, b�nh l� m�m long móng, b�nh cúm gia c�m, 

b�nh d�i; h��ng d�n, t� ch�c tái �àn l�n khi ��m b�o các �i�u ki�n theo quy 

��nh v� ch�n nuôi an toàn sinh h�c, ch�n nuôi theo chu�i kinh t� tu�n hoàn. Vi�c 

th�c hi�n nuôi tái �àn ph�i th�n tr�ng, ��m b�o an toàn, có s� ki�m soát ch�t ch� 

c�a chính quy�n ��a ph��ng, thú y và ng��i ch�n nuôi. Khuy�n khích phát tri�n 

ch�n nuôi trang tr�i theo h��ng công nghi�p, bán công nghi�p, an toàn sinh h�c, 

ch�n nuôi theo chu�i kinh t� tu�n hoàn; phát tri�n c� s� s�n xu�t con gi�ng ��m 

b�o ch�t l��ng và an toàn d�ch b�nh. Th�c hi�n c� c�u l�i �àn v�t nuôi theo ��c 

�i�m và l�i th� c�a ��a ph��ng và nhu c�u th� tr��ng. 
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4. Khuy�n khích các h� nuôi tr�ng th�y s�n ��u t� c� s� v�t ch�t k� thu�t, 

phát tri�n �a d�ng các ��i t��ng có giá tr� kinh t� cao, phù h�p v�i quy ho�ch 

ph�c v� tiêu dùng và xu�t kh�u; ti�p t�c hình thành và phát tri�n các chu�i liên 

k�t th�y s�n; th�c hi�n t�t công tác qu�n lý s�n xu�t và cung �ng gi�ng th�y s�n, 

công tác quan tr�c c�nh báo môi tr��ng, phòng ch�ng d�ch b�nh. Th�c hi�n có 

hi�u qu� các chính sách phát tri�n th�y s�n g�n v�i b�o v� ch� quy�n bi�n ��o. 

T�ng c��ng tri�n khai th�c hi�n Lu�t Th�y s�n và các v�n b�n h��ng d�n thi 

hành Lu�t, ��c bi�t là các quy ��nh liên quan ch�ng khai thác IUU, kh�c ph�c 

các khuy�n ngh� c�a EC, h��ng t�i phát tri�n th�y s�n b�n v�ng. 

5. T�p trung �ôn ��c, ch� ��o, h��ng d�n th�c hi�n �� án xây d�ng thí 

�i�m mô hình huy�n H�i H�u NTM ki�u m�u “Sáng - Xanh - S�ch - ��p �� phát 

tri�n b�n v�ng” giai �o�n 2019 - 2025; các mô hình xây d�ng NTM nâng cao và 

NTM ki�u m�u…; trong quý I n�m 2021 hoàn thành vi�c th�m ��nh, công nh�n 

cho ít nh�t 55 xã, th� tr�n ��t chu�n NTM nâng cao. Duy trì, nâng cao ch�t l��ng 

các tiêu chí NTM c�a các xã, huy�n, nh�t là các tiêu chí v� s�n xu�t, thu nh�p, 

môi tr��ng, v�n hóa, an ninh tr�t t� �� ��m b�o tính b�n v�ng. ��y m�nh th�c 

hi�n �� án Ch��ng trình m�i xã m�t s�n ph�m (OCOP); trong n�m 2021 �ánh 

giá, x�p h�ng công nh�n cho ít nh�t 60 s�n ph�m OCOP t� 3 sao tr� lên. T�ng 

c��ng qu�ng bá, gi�i thi�u các s�n ph�m nông nghi�p ch� l�c, s�n ph�m OCOP 

c�a t�nh v�i th� tr��ng trong và ngoài t�nh, nh�t là th� tr��ng các thành ph� l�n. 

Xây d�ng nh�ng tour du l�ch g�n v�i vi�c gi�i thi�u s�n ph�m OCOP t�i các ��a 

ph��ng, các làng ngh� theo v�n b�n s� 9166/BNN-VP�P ngày 28/12/2020 c�a 

B� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn v� vi�c ��y m�nh phát tri�n du l�ch 

nông thôn, du l�ch c�ng ��ng trong Ch��ng trình MTQG xây d�ng NTM. 

6. Ti�p t�c th�c hi�n các n�i dung theo ch� ��o c�a �y ban nhân dân t�nh 

t�i v�n b�n s� 712/UBND-VP3 ngày 30/8/2019 v� vi�c t�ng c��ng công tác 

qu�n lý ch�t l��ng v�t t� nông nghi�p và an toàn th�c ph�m nông - lâm - th�y 

s�n trên ��a bàn t�nh; chú tr�ng vi�c phát ��ng và khuy�n khích ng��i dân phát 

hi�n, t� giác các hành vi kinh doanh v�t t� nông nghi�p trái pháp lu�t, buôn bán 

hàng nhái, hàng gi�, hàng kém ch�t l��ng k�t h�p v�i ki�m tra ��t xu�t; kiên 

quy�t x� lý nghiêm các vi ph�m theo quy ��nh. Tri�n khai toàn di�n các bi�n 

pháp qu�n lý ch�t l��ng nông, lâm, th�y s�n; tích c�c h� tr� các doanh nghi�p, 

h�p tác xã, hi�p h�i ngành hàng…; xây d�ng nhãn hi�u hàng hóa k�t h�p v�i t� 

ch�c s�n xu�t, tiêu th� nông s�n theo chu�i giá tr�. 

7. T� ch�c ra quân tri�n khai tr�ng cây xanh, cây bóng mát theo Ch� th� s� 

45/CT-TTg ngày 31/12/2020 c�a Th� t��ng Chính ph� v� t� ch�c phong trào 

“T�t tr�ng cây” và t�ng c��ng công tác b�o v�, phát tri�n r�ng ngay t� ��u n�m 

2021, k�t h�p tr�ng hoa hai bên ���ng � nh�ng tuy�n ���ng tr�c xã, thôn, xóm. 
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S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn tham m�u cho �y ban nhân dân t�nh t� 

ch�c T�t tr�ng cây ��i ��i nh� �n Bác H�, Xuân Tân S�u n�m 2021; trong �ó 

giao ch� tiêu c� th� cho các huy�n, thành ph� ��m b�o tr�ng s� l��ng cây cao 

h�n 2 l�n so v�i k�t qu� th�c hi�n n�m 2020. T�ng c��ng các bi�n pháp b�o v� 

r�ng phòng h� và ��t quy ho�ch lâm nghi�p; rà soát l�i di�n tích ��t bãi b�i �� 

��ng ký tham gia ch��ng trình phát tri�n r�ng phòng h�. Tranh th� các ngu�n 

v�n h� tr� ��u t� và th�c hi�n hi�u qu� các d� án tr�ng r�ng �ng phó bi�n ��i 

khí h�u, gi�m nh� r�i ro do thiên tai. 

8. Tích c�c tri�n khai các bi�n pháp b�o ��m an toàn �ê �i�u, công trình 

th�y l�i và các ph��ng án phòng, ch�ng, gi�m nh� thiên tai, �ng phó v�i bi�n 

��i khí h�u; duy trì nghiêm ch� �� th��ng tr�c theo quy ��nh, ki�m tra phát 

hi�n, x� lý k�p th�i các s� c� v� �ê �i�u; t�ng c��ng ki�m tra và x� lý nghiêm 

các t� ch�c, cá nhân vi ph�m pháp lu�t v� �ê �i�u, công trình th�y l�i, phòng 

ch�ng thiên tai. 

9. �� ngh� M�t tr�n T� qu�c, các �oàn th� chính tr� - xã h�i c�a t�nh, các 

Huy�n �y, Thành �y quan tâm lãnh ��o, ch� ��o, tuyên truy�n, v�n ��ng �oàn 

viên, h�i viên tích c�c tham gia th�c hi�n và hoàn thành t�t các nhi�m v� phát 

tri�n kinh t� nông nghi�p, nông thôn. 

Th� tr��ng các S�, ngành, Ch� t�ch �y ban nhân dân các huy�n, thành 

ph� c�n c� ch�c n�ng, nhi�m v� t� ch�c tri�n khai th�c hi�n. ��nh k� báo cáo 

ti�n ��, k�t qu� th�c hi�n và nh�ng v�n �� phát sinh v� �y ban nhân dân t�nh 

(qua S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn)./. 
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