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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình  

kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021 

  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 172/SKH-THKHQH  

ngày 09/02/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 

tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn báo cáo như sau:  

I. Kết quả thực hiện 

1. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác 

 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về 

nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 

16/12/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban 

hành Kế hoạch số 05/KH-SNN ngày 19/01/2021 về thực hiện Chương trình 

công tác để triển khai tổ chức thực hiện. Trong tháng 02, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021; thực hiện tốt Chỉ thị số 44/CT-TTg 

ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 4129/UBND-TH ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cây giống, chuẩn bị 

các điều kiện cho "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, 

phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 

31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên 

chức đón Tết Nguyên đán năm 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm; quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo 

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 

254/UBND-KGVX ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Về sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản 

2.1. Về trồng trọt và Bảo vệ thực vật, công tác đảm bảo sản xuất: Tập trung 

chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ Đông, thực hiện kế hoạch sản xuất vụ 

Xuân năm 2021 đảm bảo tiến độ, khung thời vụ. Đến ngày 17/02/2021: Đã thu 

hoạch xong lạc vụ đông và 5.048,4 ha/5.160,2 ha ngô lấy hạt, đạt 97,8%; mía thu 

hoạch 1.099,3 ha, đạt 37,8%  diện tích thực hiện 2020; lượng mạ đã gieo 678.604 

kg, tương đương 17.872,8 ha diện tích cấy, đạt 95,8% kế hoạch; diện tích lúa đã 
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cấy 8.391,3 ha, đạt 45% kế hoạch (100% diện tích mạ được che phủ nilon, mạ sinh 

trưởng, phát triển tốt, không có mạ bị chết rét); diện tích ngô đã trồng 

1.095,1/7.890 ha, đạt 13,9% kế hoạch; diện tích lạc đã trồng 1.543,8/3.375,0 ha, 

đạt 45,7% kế hoạch; cây đậu tương đã trồng 39,5/140 ha, đạt 28,2% kế hoạch. Tiếp 

tục làm tốt công tác theo dõi, dự báo sâu bệnh hại cây trồng. Hiện nay, chưa thấy 

phát sinh dịch hại ảnh hưởng lớn đến cây trồng chính. 

2.2. Về Chăn nuôi, thú y: Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng chống 

đói rét, dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân theo Chỉ thị số 8711/CT-BNN-

TY ngày 11/12/2020, Công điện số 170/CĐ-BNN-Ty ngày 11/01/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, Văn bản số 4008/UBND-NLN ngày 16/12/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện 

pháp phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, đảm bảo vừa sản xuất, 

tiêu thụ thịt lợn, tiếp tục phát triển đàn ở những nơi có điều kiện (trong tháng 02, 

có 02 thôn của 02 xã thuộc 02 huyện tái phát Dịch tả lợn Châu Phi, số lợn mắc 

bệnh phải tiêu hủy 09 con, khối lượng 402 kg, trong đó: Thôn Đồng Ca, xã Nhân 

Mục, huyện Hàm Yên tiêu hủy 06 con, khối lượng 362kg; thôn Đát Trà, xã Phú 

Thịnh, huyện Yên Sơn tiêu hủy 03 con, khối lượng 40kg); kiểm tra, kiểm soát chặt 

chẽ việc kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, lưu thông động vật và sản phẩm 

động vật bảo đảm theo đúng quy định nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

2.3. Về thủy sản: Tiếp tục duy trì, phát triển nuôi cá đặc sản bằng lồng 

trên sông, hồ thủy điện; hướng dẫn các các tổ chức, cá nhân biện pháp phòng 

chống rét cho cá; quản lý chặt chẽ việc khai thác, đánh bắt thủy sản, không để 

xảy ra tình trạng lợi dụng dịp nghỉ Tết Nguyên đán để tháo nước hồ chứa, hồ 

đập, đánh bắt thủy sản trái quy định. Sản lượng thủy sản tháng 02 thực hiện 

787,6 tấn, lũy kế 02 tháng 1.655,4 tấn, đạt 16,9% kế hoạch, trong đó sản lượng 

cá đặc sản 155 tấn, đạt 18,1% kế hoạch; số lồng nuôi cá trên sông, hồ thủy điện 

1.980 lồng, đạt 89% kế hoạch.   

2.4. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng:  

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức phong trào 

“Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 

2021 theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 102/UBND-NLN ngày 

14/01/2021. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc chuẩn bị cây giống, vật tư và các điều 

kiện để trồng rừng đúng thời vụ (hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đang tổ chức đấu thầu đơn vị cung ứng cây giống theo Nghị quyết số 

03/2017/NQ-HĐND, dự kiến hoàn thành công tác đầu thầu xong trước ngày 

25/02/2021).  Đến ngày 15/02/2021, toàn tỉnh đã sản xuất 8,115 triệu cây giống, 

đạt 39,9% kế hoạch trồng rừng năm 2021; trồng rừng được 88,5 ha, trong đó 

trồng rừng tập trung 82,2 ha, trồng cây phân tán 6,3 ha; khai thác gỗ rừng trồng 

được 634,4 ha, sản lượng 56.643,5 m3, đạt 5,9% kế hoạch, khai thác tre, nứa 

được 80 tấn/30.000 tấn, đạt 0,3 % kế hoạch.  
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Tăng cường công tác kiểm tra, xử xử lý các trường hợp khai thác, vận 

chuyển gỗ trái phép; thường trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong 

mùa khô hanh. Trong tháng 02 đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 32 vụ vi phạm 

(trong đó xử phạt vi phạm hành chính 27 vụ, xử lý hình sự 05 vụ), tịch thu 

30,331 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 150,084 triệu đồng; lũy kế 02 tháng 

đầu năm kiểm tra, phát hiện và xử lý 54 vụ vi phạm (trong đó xử phạt vi phạm 

hành chính 47 vụ, xử lý hình sự 07 vụ), tịch thu 50,78 m3 gỗ các loại, thu nộp 

ngân sách 281,684 triệu đồng. 

* Phối hợp với UBND thành phố Tuyên Quang lựa chọn, đề xuất và chuẩn bị 

tốt các điều kiện để tổ chức phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 

2021 - 2025  và “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu 2021 theo nội dung Văn bản số 

379/UBND-NLN ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; địa điểm thực hiện tại 

Tổ 3, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang; diện tích khoảng 06 ha; số lượng cây 

8.750 cây, trong đó Keo lai mô 8.700 cây, Chò chỉ 50 cây. 

3. Về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

3.1. Đẩy mạnh Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tổng kết, đánh 

giá các mô hình, dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong năm 2020 và triển 

khai, nhân rộng những mô hình hiệu quả thực hiện ngay từ vụ xuân năm 2021. 

Tiếp tục phối hợp, theo dõi thực hiện các đề tài, dự án khoa học thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền để nhân rộng các 

mô hình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn.  

 3.2. Phát triển, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất; tiếp tục 

hướng dẫn, đôn đốc các Hợp tác xã nông lâm nghiệp chuyển đổi và hoạt động 

theo Luật HTX năm 2012. Lũy kế 02 tháng, đã hướng dẫn thành lập mới 02 

HTX; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan 

xây dựng Kế hoạch phát triển HTX nông, lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2021 - 2025, hiện nay UBND các huyện đang đề xuất các nội dung kế hoạch. Hỗ 

trợ các HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, thúc đẩy liên 

kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

  3.3.  Tích cực giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản của tỉnh, nhất 

là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của 

tỉnh, sản phẩm OCOP. Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình “Mỗi xã 

một sản phẩm”; phối hợp tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và công bố 

chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia trưng 

bày, giới thiệu sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP tại Hội chợ. Chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm 

có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng..., đẩy mạnh công tác giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm, địa chỉ bán sản phẩm chất lượng, an toàn để người tiêu 

dùng biết, lựa chọn. 
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3.4. Tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông 

lâm thủy sản, nhất là đảm bảo chất lượng ATTP, nông lâm thủy sản dịp Tết 

Nguyên đán theo Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL ngày 30/12/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vật 

tư nông lâm nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trước, trong và sau 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong tháng 02, đã phối hợp với Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế lấy 30 mẫu bao bì sản phẩm thịt, thủy sản đông lạnh 

nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xét nghiệm vi rút SARS-CoV2, kết 

quả 30/30 mẫu đều âm tính (-); tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 

và mùa lễ hội Xuân năm 2021 (kiểm tra vùng trồng rau tại xã Hoàng Khai, huyện 

Yên Sơn và 13 cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh); kiểm tra và cấp 06 giấy 

xác nhận kiến thức ATTP theo quy định (04 cá nhân, 02 tổ chức). 

3.5. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; xây 

dựng hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu 

cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND; triển 

khai kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 

2025 theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh. 

4. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

Hướng dẫn, đôn đốc các xã hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thẩm định, xét 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đạt chuẩn năm 2020. Tiếp 

tục đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện củng cố, duy trì và giữ vững 19/19 tiêu 

chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.  

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, bảo vệ 

cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự. 

Chú trọng thực hiện tuyên truyền, vận động thực hiện Bộ tiêu chí “nông thôn mới 

kiểu mẫu” và “vườn mẫu nông thôn mới”. Xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.   

5. Cải cách hành chính, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh 

Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ 

đạo và điều hành. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc theo cơ chế “Một 

cửa”. Trong tháng 02, đã tiếp nhận giải quyết 426 hồ sơ (trong đó 15 hồ sơ kỳ 

trước chuyển sang, 411 hồ sơ tiếp nhận mới); 381 hồ sơ giải quyết trước thời hạn; 

37 hồ sơ giải quyết đúng thời hạn; trả 01 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; 07 hồ sơ 

đang trong thời gian giải quyết; phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện trả kết quả 

giải quyết 14 hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ BCCI. Lũy kế 02 

tháng tiếp nhận giải quyết 903 hồ sơ (trong đó 44 hồ sơ kỳ trước chuyển sang, 

859 hồ sơ tiếp nhận mới); đã giải quyết 896 hồ sơ, trong đó: 799 hồ sơ giải quyết 

trước thời hạn, 96 hồ sơ giải quyết đúng thời hạn, trả 01 hồ sơ cho tổ chức, cá 

nhân; 07 hồ sơ đang giải quyết; phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện trả kết quả 

giải quyết 36 hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ BCCI. 
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Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp tới công chức, viên chức và người lao động của Sở.  

II.  Đánh giá chung 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trước, trong 

và sau Tết theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đảm bảo chương trình, kế 

hoạch đề ra. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND các huyện, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất và các nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2021. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhân dân bám sát khung 

kế hoạch sản xuất một số cây trồng chính để tổ chức sản xuất vụ xuân 2021 đảm 

bảo đúng khung thời vụ. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh, đói rét cho cây trồng, vật nuôi theo chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường công tác 

quản lý vật tư nông lâm nghiệp phục vụ sản xuất, công tác kiểm tra, giám sát đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giết mổ và vận chuyển gia súc, gia cầm dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức 

Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021. 

III. Phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2021 

1. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác  

Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các Đề án, Kế hoạch, Nghị quyết 

thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế 

hoạch của UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

đảm bảo thời gian, tiến độ kế hoạch của tỉnh, trong đó trình các nội dung: (1) Đề án 

tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, 

thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo 

tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, (2) Đề án phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, (3) Kế 

hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025, (4) Chương trình Khuyến nông giai 

đoạn 2021-2025, (5) Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm" 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025, (6) Kế hoạch về phát triển 

Hợp tác xã nông lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. 

Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện kế hoạch sản xuất nông 

nghiệp vụ Xuân đảm bảo đúng khung thời vụ, triền khai nhân rộng các mô hình sản 

xuất hiệu quả; tăng cường hệ thống khuyến nông, phòng chống dịch bệnh, đói, rét, 

cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản; thực hiện tốt công tác quản lý vật tư nông lâm 

nghiệp, chất lượng nông lâm sản và thủy sản; công tác quản lý, bảo vệ rừng.  



6 

 

 

2. Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

2.1. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vụ Xuân 2021 

theo nội dung Chỉ thị số 152/CT-BNN-VP ngày 11/01/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT; Văn bản số 106/UBND-NLN ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh (tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ gieo cấy lúa vụ Xuân đảm bảo khung 

thời vụ; công tác phòng trừ dịch hại trên cây trồng; việc dự trữ thức ăn, phòng 

chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; kiểm soát giết mổ, lưu thông động vật, sản 

phẩm động vật và dịch bệnh trên vật nuôi; giám sát chặt chẽ và thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm...); kiểm tra tu sửa, 

bảo dưỡng các công trình thủy lợi, phát dọn, nạo vét khơi thông dòng chảy kênh 

mương; quản lý, sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả để đảm bảo đủ nước tưới 

sản xuất vụ xuân; quản lý chặt chẽ việc khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi 

thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, việc sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, hướng dẫn 

nông dân nuôi và chăm sóc cá. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát 

hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, 

cá nhân sản xuất, cung ứng giống, phân bón, vật tư nông lâm nghiệp không đảm 

bảo chất lượng, gây thiệt hại cho sản xuất. 

2.2. Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng:  

Tập trung rà soát, bố trí đủ diện tích, vật tư, cây giống thực hiện kế hoạch 

trồng rừng năm 2021; hỗ trợ cây giống chất lượng cao theo đúng cơ chế chính sách 

đã ban hành, quản lý chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc cây giống. Tuyên truyền, vận 

động nhân dân tích cực tham gia thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021. 

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời việc lấn chiếm, 

sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc phá 

rừng, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Thường 

xuyên cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng 

để toàn dân nêu cao cảnh giác bảo vệ rừng; bố trí cán bộ thường trực 24/24 giờ 

trong ngày để tiếp nhận, xử lý kịp thời những thông tin về phòng cháy, chữa 

cháy rừng trong mùa khô hanh. 

3. Về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

3.1. Xây dựng đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản 

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

phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

3.2. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nghiên cứu, xây 

dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy 

sản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô 

(cây mía, giống cây lâm nghiệp...); sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lăng, cá 

chiên...; vận động triển khai ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cam, chè, 

mía ở những hộ sản xuất và khu vực có điều kiện. Duy trì diện tích sản xuất theo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn xây dựng, mở rộng mô hình ứng dụng công 

nghệ cao, mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ. 
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3.3. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ 

nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách 

khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo 

Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

ban hành hướng dẫn để người dân sớm được hưởng chính sách. Rà soát, đánh giá 

để triển khai xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa đối 

với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. 

3.4. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công tác Quản lý chất lượng vật tư 

nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh 

công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm, địa chỉ bán sản phẩm chất lượng, an toàn 

để người tiêu dùng biết, lựa chọn. Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

giống vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng giống vật tư nông 

nghiệp phục vụ sản xuất.  

3.5. Tích cực xây dựng, quảng bá, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến thương mại, 

quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm; xây dựng các mô hình, các 

chuỗi sản xuất hàng hóa theo hình thức liên kết; nâng cao chất lượng, thứ hạng các 

sản phẩm OCOP; tìm kiếm doanh nghiệp thực hiện ký kết tiêu thụ sản phẩm cho 

nông dân đảm bảo ổn định, bền vững.  

 4. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các 

chương trình phát triển nông thôn 

Tiếp tục huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương 

trình, dự án tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, trong đó 

ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất và hỗ trợ sản xuất hàng hóa để tạo việc 

làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.  

Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông lâm nghiệp tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục hỗ trợ các HTX tham gia các hoạt 

động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, giới thiệu và quảng bá sản phẩm; 

hỗ trợ các HTX ứng dựng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, tổ chức sản xuất 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; thực hiện đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, sử 

dụng tem truy xuất nguồn gốc. Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách đối với 

HTX nông nghiệp, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

số 95/2016/NQ-HĐND; cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang 

trại trên địa bàn tỉnh. 

5. Cải cách hành chính, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh 

Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Sở. Tiếp 

tục thực hiện hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”; đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Chủ động phối hợp với 

các Doanh nghiệp đang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tiếp 

cận các chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút doanh ngiệp 

đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.  
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Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành 

chính nhà nước. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./. 

   Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh; (báo cáo)  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- TT Đảng uỷ Sở;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Trang thông tin điện tử Sở;  

- Lưu: VT; KH-TC. Nguyễn Văn Việt 
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