Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH
(Kèm theo Báo cáo số 512 /BC-SNN ngày 17/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
STT

Tên Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Tiến độ triển khai

1

Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành
Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng đề cương tuyên truyền, Kế hoạch triển khai
Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) ban hành về phát triển lâm nghiệp
thực hiện Nghị quyết.
bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030.

2

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND
tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hoàn thiện hướng
hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn dẫn; tổng hợp nhu cầu kinh phí, đề xuất giao cùng với dự toán ngân sách năm 2022.
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

3

Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 8/6/2021 của UBND tỉnh
phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát
triển 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.

4

Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm
Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh
nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang , trong đó có nhiệm vụ: Chỉ
phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên
đạo thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035.
2030, định hướng đến năm 2035.

5

Quyết định số 148/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT đã được UBND giao kinh phí thực hiện Chương trình năm
phê duyệt Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025.
2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, trong đó giao cho
các đơn vị trực thuộc Sở tham mưu xây dựng chính sách, đề án, các nhiệm vụ thực
hiện Đề án; cơ cấu các sản phẩm, chỉ tiêu kế hoạch theo lộ trình từng năm, đến huyện,
thành phố theo các vùng, trục sản phẩm chủ lực, đặc; tham mưu UBND tỉnh thành lập
Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, ban hành quy chế Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo
thực hiện Đề án; tổ chức họp Ban Chỉ đạo và ra thông báo kết luận chỉ đạo triển khai
đề án

STT

Tên Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Tiến độ triển khai

6

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện
Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 02/6/2021của UBND tỉnh thực
tử; đang triển khai xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Dự án
hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ
thí điểm cấp và quản lý mã số vùng trồng các sản phẩm hàng hóa nông sản tỉnh Tuyên
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm,
Quang bằng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, giai đoạn 2021thủy sản đến năm 2030.
2025.

7

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện 03 hồ sơ trình Hội
Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh đồng OCOP cấp Trung ương đánh giá, phân hạng 5 sao (HTX Sơn Trà, xã Hồng Thái,
thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2021- huyện Na Hang; HTX Dịch vụ sản xuất Nông nghiệp Sử Anh, xã Mỹ Bằng, huyện Yên
2025.
Sơn; HTX Chăn nuôi ong Phong Thổ, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang); tổ chức
hội nghị hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP năm 2021 tại các huyện.

8

Kế hoạch số 103/QĐ-UBND ngày 08/6/2021của UBND tỉnh về Sở Nông nghiệp và PTNT đã rà soát, Trình đề nghị tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp các
đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2021- công trình cấp nước tập trung nông thôn bị hư hỏng, xuống cấp không có khả năng cân
2025.
đối từ nguồn thu dịch vụ cấp nước.

9

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập huấn; xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện mô
hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên một số cây trồng chính năm 2021; xây dựng
Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 3/6/2021 của UBND tỉnh thực
Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Ban Thường trực Ủy ban
hiện Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) giai đoạn
mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức chính trị - xã hội thực
2021-2025
hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá
trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

10

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến hiệu quả các quy định của
Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về
pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, giám sát
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai
công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 thả cá bổ
đoạn 2021 - 2025
sung tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản trên sông, hồ.

STT

Tên Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Tiến độ triển khai

11

Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
phố tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng nông thôn mới cơ bản đảm bảo tiến độ.
mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025.

12

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh
thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 14/01/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày
29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc
gia đến năm 2030.

13

Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Lâm Bình tổ chức điểm phát
thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ trên địa bàn động tại khu vực thác Khuổi Nhi huyện Lâm Bình; UBND các huyện, thành phố ban
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.
hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

14

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về canh tác trên Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai
vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
đến các huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và PTNT đã quán triệt Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của
Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030, Kế hoạch số 26KH/TU ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm bảo an ninh lương thực quốc gia
đến năm 2030 đến toàn thể cán bộ, đảng viên; triển khai lồng ghép thực hiện chỉ tiêu
Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh về sản xuất về lương thực.

