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Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 

ngành Nông nghiệp &PTNT năm 2019 

và triển khai nhiệm vụ năm 2020 

 

 

 

 
 

 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 27/TB-VPCP ngày 21/01/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp &PTNT năm 2019 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2020 (Sao gửi kèm theo công văn này).  

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các Nghị quyết của Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh, các quyết định, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, trọng 

tâm là thực hiện Chương trình hành động số 362/CTr-UBND ngày 17/01/2020 

của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

2. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực 

mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận đất đai, tín dụng phục vụ 

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; tiếp tục thực hiện các mục tiêu của 

Nghị quyết số 26/NQ-TW Trung ương 7 khóa X và các chủ trương của Đảng, 

Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để xây dựng và phát triển nền 

nông nghiệp thông minh hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ cấu lại ngành nông, lâm nghiệp, thủy 

sản; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới để phát triển nông, lâm nghiệp, 

thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, 

trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế của từng vùng, địa phương và từng lĩnh vực 

để giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội. Thúc đẩy phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, 

hiệu quả cao với quy mô phù hợp theo từng ngành hàng, sản phẩm. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, 

kinh doanh phù hợp, hiệu quả; thu hút, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi 

phát triển doanh nghiệp nông nghiệp; đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông 

nghiệp, trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Chủ động, tích cực 

hội nhập quốc tế, triển khai thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) 

trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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5. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên công nghệ cao, 

công nghệ sinh học, coi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế 

biến, cơ giới hóa nông nghiệp và phát triển thị trường là khâu đột phá của ngành. 

6. Nâng cao năng lực dự báo thị trường; rà soát, điều chỉnh quy mô sản 

xuất; cân đối cung cầu phù hợp với nhu cầu của thị trường; duy trì các thị 

trường truyền thống và phát triển thị trường mới. Tăng cường hỗ trợ xúc tiến 

thương mại, kết nối thông tin thị trường. 

Xây dựng và mở rộng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo 

chuỗi giá trị gắn với thị trường; nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ 

nông sản, bảo đảm kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ; cải thiện khả năng truy 

suất nguồn gốc sản phẩm, ngăn chặn thực phẩm bẩn, kém chất lượng; xây dựng 

và phát triển thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý; quảng 

bá nông sản chủ lực của tỉnh. Quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp, 

giải quyết có hiệu quả vấn đề kiểm dịch động, thực vật... 

7. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu 

mẫu; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”; ưu tiên thực hiện tiêu chí về thu nhập, phát triển sản xuất, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người dân. Tập trung 

xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 

và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. 

8. Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản 

xuất; tập trung nguồn lực ngăn chặn sự lây lan, phát tán, tiến tới khống chế Dịch 

tả lợn Châu Phi, chủ động tái đàn ở những nơi đảm bảo điều kiện an toàn. 

9. Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí hậu thời tiết, chủ động phòng, chống, 

giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; ưu tiên nguồn lực triển khai các giải pháp tổng 

thể nhằm phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là ngập 

lụt, sạt lở bờ sông. 

10. Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng, tập trung bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, phát triển kinh tế dưới tán 

rừng đi đôi với phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh khôi phục rừng phòng 

hộ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

11. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm hơn nữa công tác đào 

tạo cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn tại cơ sở và người nông dân 

nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục rà soát, tinh giản bộ máy, 

biên chế; đổi mới và nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh 

cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực nông, 

lâm, thủy sản của tỉnh; thực hiện đào tạo, chuyển đổi lao động nông thôn theo 

Kế hoạch số 5719/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020. 

12. Sở Nông nghiệp &PTNT: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm 

vụ và giải pháp của ngành, đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ trong lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2020.  
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- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách Tái cơ cấu 

nông nghiệp của tỉnh. Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách, đặc biệt là 

chính sách về cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. 

- Phối hợp với các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố:  

+ Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là các 

bệnh: Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi; nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

chất lượng nông, lâm, thủy sản, đặc biệt vật tư nông nghiệp đầu vào.  

+ Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

+ Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 86/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019 về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp và Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 9526/KH-UBND ngày 

29/11/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động 

có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

+ Thực hiện xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã NTM kiểu 

mẫu, thôn dân cư NTM kiểu mẫu; Kế hoạch số 10416/KH-UBND ngày 

28/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện thí điểm Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020. 

+ Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn, phấn đấu năm 2020 có 100% dân số nông thôn được sử dụng nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh; 61,5% hộ ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 

quy chuẩn 02/BYT. 

13. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tăng cường kiểm tra, chỉ đạo 

thực hiện kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp &PTNT. 

Đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng 

của tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp & 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, đảm bảo nâng cao chất lượng, 

vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (B/c); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- CV: NN-2; 

- Lưu: VT. 

   (O       b) 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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