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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, 

thủy sản và phát triển nông thôn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 

 

Ngày 28/12/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị đánh giá 

kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2019, 

triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.  

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có l nh đạo 

Văn phòng UBND tỉnh; l nh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các 

huyện, thành phố, các chi nhánh ngân hàng tỉnh; l nh đạo Phòng Nông nghiệp 

và PTNT, Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, 

thành phố; một số doanh nghiệp, hợp tác x , Trang trại hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trong và ngoài tỉnh; l nh đạo 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản 

và phát triển nông thôn năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; ý kiến 

thảo luận tại Hội nghị; tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn 

Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

l nh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận như sau: 

1. Năm 2019, toàn ngành tiếp tục đ y mạnh thực hiện khâu đột phá 

 p  t tr  n n n  n    p   n      , trong điều kiện nông nghiệp phải đối mặt 

với nhiều khó khăn, thách thức; thiên tai, dịch bệnh, nhất là Dịch tả lợn Châu 

Phi bùng phát tại 7 huyện, thành phố gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, vật nuôi 

và hoa màu của nhân dân. Song với sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm của tỉnh và 

các huyện, cộng đồng các doanh nghiệp, hợp tác x , hộ nông dân; toàn tỉnh 

hoàn thành 15/19 chỉ tiêu kế hoạch nông, lâm nghiệp, thủy sản; kinh tế nông 

nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, tăng  ,1  so với năm 2018; các vùng sản xuất 

hàng hóa phát triển về quy mô và có sự chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất 

an toàn, nâng cao chất lượng sản ph m gắn với nhu cầu thị trường (tổn  d  n tíc  

sản xuất n n  n    p tốt tăn  562    so vớ  năm 2018). Nuôi cá lồng trên sông, 

trên hồ thủy điện ngày càng phát triển, tăng dần tỷ trọng nuôi cá đặc sản. Phát 

triển sản xuất lâm nghiệp đạt kết quả nổi bật (d  n tíc  rừn  được cấp c ứn  c ỉ 

rừn  quốc tế FSC tăn  trên 5.000    so vớ  năm 2018); hàng hóa nông sản có 
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dán tem truy xuất nguồn gốc được quan tâm thực hiện tăng cao hơn so với các 

năm trước; Chương tr nh xây dựng nông thôn mới hoàn thành vượt kế hoạch; 

thu nhập và đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. 

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, như: Kết quả thực hiện 

một số chỉ tiêu (d  n tíc  sản  ượn  mí   đ u tư n   tổn  đ n tr u  đ n  ợn) 

chưa đạt kế hoạch; chỉ tiêu mía đường gặp khó khăn, chưa có giải pháp tháo gỡ 

đảm bảo phát triển bền vững; Dịch tả lợn Châu Phi mặc dù đ  được phòng, 

chống giảm thấp nhất thiệt hại, nhưng chưa có giải pháp tái đàn bền vững để 

phục hồi tăng trưởng. Tiến độ triển khai thực hiện một số cơ chế chính sách còn 

chậm; nông sản hàng hóa được sản xuất thông qua hợp đồng chiếm tỷ lệ thấp; 

quảng bá, x c tiến thương mại nông sản chưa thực sự hiệu quả; doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp còn ít; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn 

hạn chế. 

2. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, 

hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển 

nông thôn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành, đoàn thể 

liên quan, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị; cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, tăng cường khâu chế biến, 

bảo quản nông sản, mở rộng phát triển thị trường. Trọng tâm là tổ chức thực 

hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; xây dựng các giải pháp phục hồi các 

chỉ tiêu đạt thấp, đ y mạnh tăng trưởng đột phá các chỉ tiêu lợi thế (n ư: L m 

n    p  t ủy sản  sản  ượn   ư n  t ực  sản  ượn  c ăn nu  :     cầm  đạ      súc  

trứn   t ủy sản...); phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 

năm 2010) đạt trên 8.700 tỷ đồng, tăng trên    so với thực hiện năm 2019; thực 

hiện "về đích" hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2016-2020 tỉnh đề ra. 

- Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 

trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 

2019; chủ động tích cực làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT để tranh thủ sự gi p đỡ và huy động các nguồn lực từ Ngân sách Trung 

ương tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án trọng điểm nông nghiệp hàng hóa. 

- Tiếp tục bám sát Khung kế hoạch sản xuất cây trồng chính để điều hành 

sản xuất linh hoạt, hiệu quả; thực hiện đầu tư thâm canh nâng cao năng suất,  

chất lượng sản ph m, không ngừng nâng cao giá trị, hiệu quả và năng lực cạnh 

tranh nông sản, tập trung vào các sản ph m chủ lực; chủ động dự báo, phòng, 

chống thiên tai, sinh vật gây hại cây trồng và các biện pháp thích ứng với biến 
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đổi khí hậu; nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật. 

- Tuyên truyền chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi, đ y mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập 

trung, hướng dẫn tái đàn lợn đối với những cơ sở  đảm bảo thực hiện chăn nuôi an 

toàn sinh học, không để bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát sinh ở những điểm tái 

đàn; nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia s c, gia cầm; giám sát chặt chẽ t nh 

h nh dịch bệnh đàn vật nuôi và nuôi trồng thủy sản; mở rộng liên kết chăn nuôi 

theo chuỗi thông qua hợp đồng; tăng cường kiểm tra, quản lý tốt hoạt động kinh 

doanh thuốc th  y, thức ăn chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ gia s c, gia cầm đảm 

bảo đ ng quy định. 

- Khai thác hiệu quả diện tích mặt nước hồ thủy điện để liên kết, đầu tư 

nuôi trồng thủy sản bằng lồng gắn với chế biến, tiêu thụ sản ph m (t p trun  

p  t tr  n nu   c  bản đị   c  đặc sản); tăng cường công tác quản lý chất lượng 

giống thủy sản; củng cố, nâng cao năng lực sản xuất giống thủy sản, trong đó 

ch  trọng sản xuất giống cá đặc sản, phát triển hệ thống cung ứng giống đảm 

bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu nuôi trồng thủy sản của các địa phương. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng rừng 

trồng; mở rộng diện tích rừng gỗ lớn; mở rộng diện tích cấp chứng chỉ rừng quốc 

tế (FSC); quản lý sử dụng có hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng; nâng cao sản 

lượng khai thác, tạo bước đột phá về tăng trưởng kinh tế lâm nghiệp; sớm hoàn 

thiện thủ tục để các Ban quản lỷ rừng đặc dụng hoạt động hiệu quả. Tiếp tục nâng 

cao năng lực của các Ban quản lý rừng phòng hộ; củng cố các chốt, trạm, nâng cao 

năng lực của lực lượng kiểm lâm, phát huy vai trò trách nhiệm làm tốt công tác 

quản lý bảo vệ tài nguyên rừng. 

- Đ y mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào khâu sản xuất, chế biến, 

bảo quản sau thu hoạch: Sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao bằng 

công nghệ nuôi cấy mô; sản xuất giống cá  ăng, cá Chiên bằng phương pháp 

sinh sản nhân tạo; công nghệ trồng thủy canh, nhà lưới; sinh sản trâu bằng thụ 

tinh nhân tạo… Mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa theo các tiêu chu n được 

công nhận (VietGAP, FSC, SAN...); tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện tiêu 

chu n nông nghiệp hữu cơ gắn với kết nối tiêu thụ cho các mô h nh đang thực 

hiện; đánh giá, nhân rộng các mô h nh khuyến nông hiệu quả. 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác 

quản lý vật tư nông nghiệp, Quyết định phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sản xuất và 

an toàn cho người tiêu dùng. Hỗ trợ đăng ký nh n hiệu hàng hóa các sản ph m 
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nông sản mới, xây dựng và chứng nhận chuỗi cung ứng thực ph m an toàn, có 

truy xuất nguồn gốc; tăng cường quảng bá sản ph m, xúc tiến thương mại, kết 

nối mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh như: Cam 

sành, bưởi, chè, cá...  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông 

nghiệp, nông thôn hiện có. Kiểm tra, làm r  nguyên nhân đối với chính sách thực 

hiện chậm, đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển 

chăn nuôi nông hộ, phát triển hợp tác x , hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

ph m nông nghiệp. 

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả 

đầu tư quản lý, sử dụng và khai thác các công tr nh cấp nước sinh hoạt nông 

thôn tập trung, hoàn thành việc giao quản lý sử dụng và khai thác công tr nh cấp 

nước sinh hoạt tập trung theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của 

UBND tỉnh; có phương án xử lý, khắc phục đối với từng công tr nh để đảm bảo 

có đủ nguồn nước hợp vệ sinh đạt tiêu chu n theo quy định phục vụ sinh hoạt 

của người dân; nghiên cứu đề xuất ban hành các chính sách ưu đ i, hỗ trợ 

khuyến khích doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực cấp nước 

sinh hoạt cho nhân dân; xây dựng và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; quản lý, khai 

thác có hiệu quả các công tr nh thủy lợi, đảm bảo gieo trồng kịp thời vụ. 

- Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương tr nh mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm chất lượng các tiêu chí về kinh 

tế và tổ chức sản xuất, thu nhập môi trường, thực hiện nghiêm t c việc đánh giá 

công nhận các x  đạt chu n nông thôn mới; tích cực huy động toàn x  hội tham 

gia, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương tr nh, dự án tập trung 

xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-x  hội nông thôn; thực hiện có hiệu quả 

Chương tr nh  Mỗ  xã một sản p ẩm -OCOP",  Bộ t êu c í t  n n n  t  n mớ  

k  u mẫu  và  Bộ t êu c í vườn mẫu n n  t  n mớ   trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2018-2020. Phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có thêm 10 x  đạt chu n nông 

thôn mới, nâng tổng số lên  7 x  đạt chu n nông thôn mới, nâng số tiêu chí bình 

quân 15 tiêu chí/xã. 

- Đ y mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển hợp tác x  nông nghiệp hoạt động 

có hiệu quả; thu h t các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 

kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan 

chuyên môn thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); phát huy hiệu 

quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, thành 

phố để nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp ở nông thôn; tăng cường cải    
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cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, hợp tác x , người dân 

tiếp cận các chính sách, dịch vụ công. 

3. T  ch c thực hiện 

- Tiếp tục duy tr  Tổ công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp 

với các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, 

thủy sản và xây dựng nông thôn mới; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vướng 

mắc tại cơ sở. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ kết luận này và Nghị 

quyết số 5 /NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất 

vấn tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm 

kỳ 2016-2020; xác định nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch, chương tr nh 

công tác và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện. 

- Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp 

chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 

kế hoạch xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới tỉnh giao. 

Trên đây là Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, 

thủy sản và phát triển nông thôn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở kh n trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định./. 

   Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (Báo cáo);  

- Đ/c Nguyễn Thế Giang, PCT UBND tỉnh (BC);  

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Các sở, ban ngành liên quan; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

  

- TT Đảng ủy Sở;  
-   nh đạo Sở;  
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  
- Trang thông tin điện tử Sở;   
-  ưu: VT, KH-TC. Nguyễn Đại Thành  
  

 

 

 

(p ố   ợp); 
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