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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Ngày 15/01/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.  

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - 

Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng 

HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố,  một số  chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh; lãnh 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 xã, chủ trang trại hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trong và ngoài tỉnh; 

lãnh 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 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; ý kiến 

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

Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT 

Thông báo kết luận Hội nghị như sau: 

1. Năm 2020, toàn ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khâu 

đột phá “phát triển nông nghiệp hàng hóa", trong điều kiện nông nghiệp phải 

đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức (thiên tai, Dịch Covid-19, Dịch tả lợn 

Châu Phi...). Song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

sự phối hợp của các cấp, các ngành; sự chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ nông dân; ngành nông nghiệp đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 

được giao; kinh tế nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, tăng 4,18% so với năm 

2019; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực; các vùng sản xuất hàng hóa phát 

triển hiệu quả; mở rộng liên kết chăn nuôi trang trại, gia trại; thủy sản, phát huy 

lợi thế nuôi cá hàng hóa bằng lồng trên sông, hồ thủy điện, đạt mức tăng trưởng 

đột phá 7,9% so với năm 2019; kinh tế lâm nghiệp phát triển bền vững với diện 

tích rừng được cấp chứng chỉ FSC cao nhất cả nước; Chương trình OCOP vượt 

kế hoạch, nhiều sản phẩm xếp hạng cao; Chương trình xây dựng nông thôn mới 

được chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành vượt kế hoạch; thu nhập và đời sống của 

người dân sống ở khu vực nông thôn tiếp tục được nâng lên. 
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Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của 

tỉnh vẫn còn có hạn chế, khó khăn đó là: Giá trị gia tăng trên đơn vị sản xuất 

chưa cao; sản phẩm đặc sản chưa phát huy được lợi thế; ứng dụng khoa học 

công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 

còn ít; tỷ trọng sản phẩm được sản xuất dưới các hình thức liên kết còn thấp; 

quảng bá, xúc tiến thương mại nông sản chưa thực sự hiệu quả; tiêu thụ nông 

sản gặp khó khăn, giá bán thấp ở một số mặt hàng như: Đường kính, cam, 

thủy sản... 

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 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ trọng tâm cho 

một số đơn vị như sau: 

2.1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai học tập, tuyên truyền, quán 

triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế 

hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 

Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham 

mưu xây dựng các Đề án, Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện khâu đột phá Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra gắn với thực hiện có hiệu quả các cơ 

chế, chính sách phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát huy hơn nữa 

vai trò nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; làm 

tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành 

nông nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2.2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

Hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ 

của tỉnh. Tham mưu mở rộng diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn được công 

nhận gắn với kết nối tiêu thụ sản phẩm. Bám sát Khung kế hoạch sản xuất cây 

trồng chính để tham mưu chỉ đạo sản xuất linh hoạt, hiệu quả. Kiểm tra, hướng 

dẫn các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của người 

dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; chủ động các biện pháp ứng phó với 

thời tiết bất thường trong sản xuất nông nghiệp.  

2.3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu 

quả Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng 

hóa tập trung theo hướng gia trại, trang trại, theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn 

dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống đói, rét, 

dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY ngày 

11/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng thời có giải pháp tái đàn lợn 

hiệu quả. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm, các sản phẩm 

từ gia súc, gia cầm. 
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2.4. Chi cục Thủy sản: Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án phát 

triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025; xây dựng Kế hoạch bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Tăng 

cường công tác quản lý chất lượng giống thủy sản. Tham mưu các giải pháp 

chuyển dịch cơ cấu tăng tỷ trọng nuôi trồng các loài cá bản địa, cá đặc sản có giá 

trị kinh tế cao; nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng giống cá trong tỉnh; mở 

rộng nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP; khai thác hiệu quả diện tích mặt nước 

hồ thủy điện, phát triển nuôi thâm canh cá lồng gắn với kết nối tiêu thụ. 

2.5. Chi cục Kiểm lâm: Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố thực hiện tốt kế hoạch hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; nâng 

cao năng suất, chất lượng rừng trồng, phát triển rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền 

vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC); quản lý bảo vệ tốt tích rừng hiện có; duy 

trì, nâng cao chất lượng độ che phủ rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái, 

trồng dược liệu, tạo nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho người trồng rừng, 

người dân ở gần rừng. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho "Tết trồng cây" và 

tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 và hưởng 

ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2.6. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Tăng cường 

triển khai các chương trình giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra chất 

lượng giống, vật tư đáp ứng thời vụ sản xuất. Xây dựng chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc. Chủ động phối hợp với các ngành chức 

năng tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 theo Chỉ thị số 9294/CT-

BNN-QLCL ngày 30/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 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. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp 

với Sở Công Thương thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp chế biến 

nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

2.7. Chi cục Phát triển nông thôn: Tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiêp, thủy sản giai đoạn 2021-

2025 với mục tiêu: Hợp tác xã là “hạt nhân” trong mối liên kết sản xuất hàng hóa, 

tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và nông dân; xây dựng và thực hiện có 

hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 gắn với 

xúc tiến xây dựng trung tâm giới thiệu nông sản tỉnh, huyện. Chú trọng củng cố, 

nâng cao chất lượng, thứ hạng các sản phẩm OCOP đã xếp hạng, tiếp tục hoàn 

thiện kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm; thực hiện có hiệu 

quả các chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa, sản phẩm OCOP, phát triển các hợp 

tác xã, trang trại, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, quảng bá, liên kết sản xuất gắn với 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tham mưu cho 

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh thực hiện 

các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

phối hợp với Sở Công thương rà soát, đề xuất bổ sung doanh nghiệp vào “Chương 

trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030”. 
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2.8. Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi, Trung 

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: Theo chức năng nhiệm vụ, 

tham mưu xây dựng và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các công 

trình thủy lợi, công trình cấp nước tập trung nông thôn; tăng cường kiểm tra và 

đề xuất kịp thời các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng và khai 

thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh theo 

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh; phối hợp với 

UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ kiên 

cố hóa kênh mương. 

2.9. Trung tâm Khuyến nông: Tiếp tục đổi mới phương pháp khuyến 

nông để nâng cao hiệu quả hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các Viện nghiên 

cứu, Trường Đại học đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; 

xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, thử nghiệm giống mới, ứng dụng 

công nghệ cao, tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng; đánh giá, nhân rộng các mô hình 

khuyến nông hiệu quả. 

2.10. Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh: Phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố 

tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh; đề xuất với UBND tỉnh huy động nguồn lực xây dựng nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông 

thôn mới, chú trọng các tiêu chí việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân 

nông thôn. 

2.11. Phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ 

máy Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo Đề án tỉnh phê 

duyệt; xây dựng Đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo hướng 

nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp; tăng cường cải 

cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân 

tiếp cận các thông tin ngành và thực hiện các thủ tục hành chính. 

2.12. Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn 

vị thuộc Sở tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo này; theo dõi, tổng hợp, tham mưu 

cho Sở báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

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; tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư, 

tạo các điều kiện tốt nhất để mời gọi các nhà đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn, gắn với thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn. 
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- Đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp, 

thủy sản trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo bứt phá về tiêu thụ nông sản giai đoạn 

2021-2025; phối hợp rà soát, đề xuất bổ sung doanh nghiệp vào “Chương trình 

Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030” được duyệt tại 

Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đề nghị Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh phối hợp thực hiện các hoạt 

động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương tổ chức thực 

hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./. 

   Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, CT UBND tỉnh; 

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

Báo cáo 
 

- UBND các huyện, thành phố; 
Phối hợp 

 

- Các sở, ban, ngành liên quan;  

- TT Đảng ủy Sở;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); Nguyễn Văn Việt 
- Trang thông tin điện tử Sở;   
- Lưu: VT, KH-TC.  
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