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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng 

phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản 

phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia   

tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025,  

định hướng đến năm 2030  

 

 Thực hiện Quyết định số 255/QĐ-TTg, ngày 25/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2021 - 2025; Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về 

phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, 

lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản 

theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Văn bản số 

3629/BNN-KH ngày 15/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phân công 

triển khai Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo 

Quyết định 255/QĐ-TTg. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt đầy đủ, sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quan 

điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Đề án đã được UBND tỉnh 

phê duyệt; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công 

nhân viên chức trong toàn ngành thay đổi tư duy trong sản xuất, từ phát triển 

theo chiều rộng lấy số lượng làm mục tiêu sang phát triển theo chiều sâu dựa 

trên nền tảng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 

bền vững. 

Xác định các nội dung hành động để cụ thể hóa các mục tiêu đã đề ra 

trong đề án; xác định thời gian hoàn thành và phân công cụ thể cho các cơ 

quan, đơn vị để chủ động tham mưu hoàn thành các nội dung Đề án thuộc 

chức năng nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT. 
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2. Yêu cầu 

 Thực hiện các nội dung Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp phải đặt dưới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của toàn Đảng bộ, sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ 

của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành. Các cơ quan đơn vị căn cứ nội 

dung Chương trình, Đề án, Kế hoạch chuyên ngành, lĩnh vực đã được Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt để vận dụng sáng tạo 

các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, huy động tối đa nguồn lực 

của các thành phần kinh tế và lồng ghép linh hoạt các nguồn vốn để tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án, kế hoạch này. 

Từng nhiệm vụ phải có đơn vị phụ trách thực hiện. Được theo dõi, đánh 

giá thường xuyên để kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn ở từng thời kỳ. 

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Công tác phổ biến, triển khai Đề án 

- Lồng ghép vào các Hội nghị để phổ biến, triển khai Đề án đến toàn thể 

công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Đưa nội dung phổ biến, triển khai Đề án vào các Hội nghị giao ban với 

các cơ quan, đơn vị thuộc ngành nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở, các doanh 

nghiệp, hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh và xây dựng quy chế hoạt 

động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.  

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách, 

chương trình, đề án và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp 

- Các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cơ 

cấu lại các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển nông thôn theo Đề án được duyệt; tham mưu tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, đề án 

được giao tại Biểu số 01 kèm theo Kế hoạch này; phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan thực hiện cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp theo các trục sản phẩm chủ lực, đặc sản, các chỉ tiêu tại các Biểu số 

02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo Kế hoạch này; hàng năm, cụ thể hóa thành các 

nội dung Chương trình công tác, việc đột phá đổi mới của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo, điều hành, tổ chức 

thực hiện có hiệu quả Đề án. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Đề 

án, chỉ tiêu tại các Biểu số 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo Kế hoạch này để 

xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện, thành phố 

theo các trục sản phẩm chủ lực, đặc sản đã được định hướng phát triển theo 

04 Vùng núi cao phía Bắc, Vùng đồi núi phía Bắc, Vùng trung tâm, Vùng 

phía Nam. 
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3. Giám sát, báo cáo kết quả thực hiện 

- Các đơn vị trực thuộc Sở: Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kết quả thực hiện các nhiệm vụ định kỳ 6 tháng (trước ngày  15/6) và 

hàng năm (trước ngày 15/12); thực hiện Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 được giao tại Biểu số 08 kèm 

theo Kế hoạch này. 

- Giao phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn làm đầu mối theo dõi, giám sát, tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực 

hiện Đề án theo quy định. 

- Đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố: Căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực 

hiện có hiệu quả Đề án; định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu) gửi 

kết quả thực về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề xuất họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

để đánh giá tiến độ, kết quả, những khó khăn, vướng mắc (nếu có), kịp thời 

tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều phối thực hiện Đề án. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn vượt 

thẩm quyền giải quyết, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến giải quyết kịp thời./. 

 
 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài 

chính; Khoa học và công nghệ; Tài 

nguyên và Môi trường; Công Thương; 

Văn hóa thể thao và Du lịch; Lao 

động, Thương binh và Xã hội; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Ngân Hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh 

Tuyên Quang; 

- UBND các huyện, thành phố;   

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, KHTC. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 
  

  
 

 

Nguyễn Văn Việt 
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