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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; Phát triển nông thôn; Thủy 

lợi; Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản; 

- Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang. 

- Các Trung tâm: Khuyến Nông; Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn. 

 

                                 

  Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 

3869/BNN-KH ngày 17/6/2022 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành 

nông nghiệp, nông thôn năm 2023 và Văn bản số 2860/UBND-TH ngày 

23/7/2022 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và 

Dự toán ngân sách xã hội năm 2023; Văn bản số 2868/UBND-TH ngày 

24/7/2022 về triển khai văn bản số 5052/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2023; Văn bản số 1353/SKH-THKH 

ngày 25/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế- xã hội năm 2023. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị căn cứ 

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; các mục tiêu chủ yếu của 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các Nghị quyết, 

Chương trình của Tỉnh ủy; các Đề án, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang và xây dựng nông thôn mới; trên 

cơ sở đó, xây dựng Kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023 đảm 

bảo cân đối, sát thực và khả thi; gồm các nội dung sau: 

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2022 

Các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu 6 tháng đầu năm, dự 

ước kết quả năm 2022 (nêu những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, giải pháp 

tháo gỡ những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện), trách nhiệm và bài 

học kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục cho năm tới, trong đó phân tích, đánh 

giá các tác động của thiên tai, dịch bệnh (trong đó có đại dịch Covid-19); xung 

đột giữa Nga -Ucraina; biến động giá cả hàng hóa thế giới ảnh hưởng tới kết quả 
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thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2022 các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị 

quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 

và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 201-2025 theo từng lĩnh vực phụ trách.  

2. Xây dựng Kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

và phát triển nông thôn năm 2023  

2.1. Đối với kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

năm 2023 báo cáo Trung ương: Các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện các mục 

tiêu 6 tháng đầu năm, dự ước kết quả năm 2022; xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp 

thực hiện Kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023 theo lĩnh vực phân 

công phụ trách (theo biểu số 01); gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(đồng gửi hộp thư điện tử phongkhsnntq@gmail.com) trước ngày 29/7/2022. 

2.2. Đối với kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 

2023 báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh: Các đơn 

vị chủ động phối hợp với các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan, xây 

dựng các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện Kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn 

năm 2023 (theo biểu mẫu số 02) và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Văn bản số 1353/SKH-THKH ngày 25/7/2022. Yêu cầu các giải pháp thực hiện 

kế hoạch năm 2023 phải cụ thể, khả thi, trọng tâm là các giải pháp hoàn thành 

mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (lưu ý: nghiên 

cứu kỹ, đề xuất cụ thể các giải pháp sản xuất nông, lâm, thủy sản hàng hóa; 

ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng 

trong sản xuất; thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ  trợ nông 

nghiệp); toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản phải có sự 

phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thống nhất giữa các nghành liên quan và các huyện, 

thành phố; phải được giải trình cơ sở tính toán, đặc biệt là diện tích đất nông 

nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản; hoàn thành, báo cáo Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (đồng gửi hộp thư điện tử phongkhsnntq@gmail.com) 

trước ngày 10/8/2022. 

Giao phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp chung; tham mưu Sở Nông 

nghiệp và PTNT báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định./. 

  Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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