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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NN2 

V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho nông dân 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng    năm 2020 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 942/VPCP-QHĐP 

ngày 07/02/2020 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân lần 2, 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Sở Nông nghiệp & PTNT: 

- Chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách mới, đặc 

biệt là cơ chế, chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; 

xây dựng đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp trên tinh thần phát huy lợi thế 

của từng địa phương, từng vùng; chủ động lập quy hoạch các vùng sản xuất 

nông nghiệp trọng điểm đối với từng cây, con cụ thể.  

- 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; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) trên tinh thần “Tam 

nông là chiến lược, xây dựng NTM là căn bản, hiện đại hóa nông nghiệp là then 

chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể”. 

- Hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp 

theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; 

xem xét yếu tố đầu vào để giảm giá thành, kiểm soát chất lượng; đảm bảo an 

toàn thực phẩm. Thông tin cơ chế hỗ trợ đối với những sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực, liên quan đến công tác quy hoạch, thị trường, các yếu tố đầu vào của 

sản xuất như vốn, vật tư nông nghiệp. Tăng cường hỗ trợ nông dân trong công 

tác thông tin, dự báo thị trường. 

- Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc; giám sát, kiểm soát chặt chẽ 

tình hình xói lở bờ sông, phòng chống thiên tai, đặc biệt vấn đề khai thác cát trái phép. 

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

+ Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi 

thế và nhu cầu thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện Kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác 

hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

+ Tổ chức thực hiện Luật Chăn nuôi, cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo 

hướng bền vững, an toàn sinh học; hướng dẫn nông dân tái đàn lợn sau khi kiểm 

soát được dịch bệnh.  
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+ Phối hợp với Sở Công Thương có phương án đảm bảo nguồn cung, ổn 

định thị trường các mặt hàng nông sản thiết yếu. 

+ Rà soát, điều chỉnh chiến lược, quy mô và cơ cấu sản xuất, vật nuôi, cây 

trồng phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; 

xây dựng chuỗi liên kết giữa người sản xuất với các doanh nghiệp trong chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm. Rà soát, lựa chọn chính sách hỗ trợ phù hợp với từng 

loại hình hợp tác xã, từng địa phương, vùng miền; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong tổ chức thực hiện chính sách; bố trí kinh phí hợp lý để hỗ trợ HTX một 

cách thiết thực, hiệu quả. 

+ Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào lĩnh vực 

sản xuất giống, vật nuôi thương phẩm; kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, 

thủy sản thông qua kiểm tra chuyên ngành. 

+ Đẩy mạnh phát triển và hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia chuỗi 

liên kết sản xuất thông qua các yếu tố sản xuất như: vốn, giống, thức ăn, khoa 

học công nghệ… tổ chức sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu và chế biến; tiếp 

cận và phát triển thị trường tiêu thụ, trong đó đặc biệt chú ý đến quy hoạch vùng 

và liên kết vùng. 

- Theo dõi đôn đốc các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố việc 

thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này; tổng hợp báo 

cáo theo quy định. 

2. Sở Công thương: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương triển 

khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm và xây 

dựng thương hiệu nông sản đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.  

- Củng cố mô hình chợ đầu mối nông sản, các chợ truyền thống, hình 

thành các kênh phân phối bán buôn, bán lẻ phù hợp với thực tiễn; rà soát, tháo 

gỡ vướng mắc cơ chế, chính sách nhằm tổ chức quản lý hệ thống thương lái, 

đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên… 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý các hành vi gian lận làm ảnh hưởng 

đến chất lượng hàng hóa nông sản, nhằm giữ uy tín và tính cạnh tranh hàng hóa 

nông sản của tỉnh; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng phân bón, 

thuốc trừ sâu giả. 

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời tới người dân và doanh nghiệp về cam kết 

quốc tế thương mại nông sản, quy định mở cửa thị trường, đáp ứng các tiêu 

chuẩn, quy định của thị trường quốc tế để thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu. 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc 

- Ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho vay vốn 

đồng thời niêm yết công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục cho vay nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng khi vay vốn. 

- Tăng cường triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp 

nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn 
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tín dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu 

mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp. 

- Tiếp tục chỉ đạo các Ngân hàng thương mại đảm bảo cung ứng đủ vốn 

cho nông dân, bãi bỏ các thủ tục phiền hà đối với nông dân. 

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương tăng cường 

phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 

“tín dụng đen” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg 

ngày 25/4/2019. Tiếp tục củng cố, phát triển hiệu quả các quỹ tín dụng nhân dân, 

tổ chức tài chính vi mô với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay 

vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các công trình ứng 

dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành chính; 

có chính sách hỗ trợ kịp thời cho các mô hình khởi nghiệp sản xuất nông nghiệp 

theo công nghệ 4.0 có hiệu quả. Hỗ trợ nông dân về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ 

để phát triển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ cao. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trợ giúp nông dân có những công trình, 

mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ số, công nghệ 4.0; xem xét công nhận 

những sáng chế của nông dân và hướng dẫn nhà sáng chế đăng ký bản quyền. 

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về khởi nghiệp sáng tạo, kịp 

thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định còn bất cập, chưa sát thực tiễn. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 

quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dồn 

thửa đổi ruộng để phát triển nhanh các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy 

mô lớn; nghiên cứu, đề xuất cơ chế thúc đẩy tích tụ tập trung ruộng đất, tạo quỹ 

đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

phù hợp với thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan 

liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án ưu tiên phân bổ nguồn vốn đầu tư 

phát triển cho nông nghiệp năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.  

7. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan 

tham mưu UBND tỉnh phương án ưu tiên phân bổ nguồn vốn sự nghiệp cho 

nông nghiệp năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Hàng năm xem xét, cân đối bổ 

sung ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh theo Quyết định số 673/QĐ-

TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

các cấp trong việc bảo tồn, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc đối với 

nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM. 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. 

- Hàng năm ngân sách địa phương xem xét, cân đối bổ sung ngân sách 

cho Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 
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10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ nông dân xây dựng và nhân rộng 

các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần 

xóa đói, giảm nghèo. 

9. Đề nghị các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan thông tin truyền 

thông của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương tổ 

chức chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện tốt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho nông dân trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, HĐND, ĐĐBQH tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Đài PT- TH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NN2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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