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   Kính gửi: 
 

 

- Các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;  

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Kiểm lâm; Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản;  

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.  

 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3973/UBND-

NLN ngày 15/10/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP của 

Chính phủ, Văn bản số 3895/UBND-THVX ngày 12/10/2021 về một số nội dung 

tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới; Văn bản số 3795/UBND-TH ngày 

07/10/2021 về việc thực hiện Văn bản số 751-CV/TU ngày 02/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham 

mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

- Nghiên cứu Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 21/9/2021 của Chính phủ 

về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 để tham mưu, đề xuất 

thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Rà soát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2021 

của Sở Nông nghiệp và PTNT; các chỉ tiêu kế hoạch phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp, thủy sản năm 2021 để tập trung tham mưu, thực hiện đảm bảo 

hoàn thành kế hoạch đề ra.  

- Thường xuyên bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để kịp thời 

tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người dân, HTX, doanh nghiệp gặp khó 

khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch bệnh, bảo đảm linh 

hoạt, hiệu quả trong thực hiện ‘'mục tiêu kép ” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nắm chắc tình hình sản xuất, tiêu thụ 

nông sản, nhất là đối với các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh; kịp thời phát 

hiện, chủ động có giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không 

để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản của người dân Tuyên Quang . Tổ 

công tác số 517/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục 

thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong điều kiện dịch Covid - 19.   
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- Chủ động theo dõi diễn biến, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, 

chống thiên tai; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phục hồi chăn 

nuôi, bảo đảm đáp ứng nhu cầu về lương thực, thực phẩm, đặc biệt trong dịp đầu 

năm mới 2022 và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Tham mưu triển khai thực hiện 

nghiêm và hiệu quả Văn bản số 3924/UBND-KT ngày 14/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.  

- Tập trung tham mưu, thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, 

Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới; chủ động công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời khó khăn, 

vướng mắc phát sinh. 

- Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện định kỳ về Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Riêng 03 báo cáo chuyên đề, các đơn vị báo cáo theo phân công tại 

phụ lục đính kèm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 

24/10/2021, đồng gửi bản mềm vào địa chỉ phongkhsnntq@gmail.com. Giao Phòng 

Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh theo quy định). 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo tại 

Văn bản này; tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại Văn bản số 1938/SNN-KH 

ngày 28/9/2021 về việc đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp trong điều kiện 

ứng phó với dịch Covid - 19.  

- Tăng cường chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn, 

đẩy mạnh sản xuất vụ Đông đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; 

thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, khống chế dịch bệnh gia súc, 

gia cầm, đặc biệt trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nhâm Dần 2022; tăng 

cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; chủ 

động công tác phòng chống, khắc phục thiên tai trên địa bàn.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các đơn  vị trực thuộc Sở 

triển khai thực hiện tốt những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

để phối hợp giải quyết./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; (thực hiện) 

- Lãnh đạo Sở; 

 - Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Việt 

 

mailto:phongkhsnntq@gmail.com
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Phụ lục báo cáo 

(Kèm theo Văn bản số      /SNN-KH ngày      /10/2021  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

ST

T 
Nội dung báo cáo 

Đơn vị  

báo cáo 

1 

Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030; Đề án phát triển 

lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-

2030, định hướng đến năm 2035. 

Chi cục  

Kiểm lâm 

2 

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, 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. 

 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

3 

 

Tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới. 

Văn phòng 

Điều phối 

Chương trình 

MTQG xây 

dựng NTM 
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