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Kính gửi: Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh.
Thực hiện Văn bản số 355/CV-VP ngày 11/8/2020 của Văn phòng Đoàn
ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh về việc xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo tình hình thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp thực hiện năm 2021; sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có một số ý kiến góp ý như sau:
1. Về một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (tại Mục IV, trang 5
bản dự thảo báo cáo):
Đề nghị xem xét, bổ sung giải pháp: Tiếp tục tập trung cao chỉ đạo thực hiện
đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số
213/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội 6 tháng cuối năm 2020; chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương
tập trung triển khai tốt các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy
phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 (theo Nghị quyết số
214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020), trong đó có Chính sách hỗ trợ chăn nuôi nái
hậu bị cấp bố mẹ, lợn giống thương phẩm để đảm bảo phát huy hiệu quả thiết thực,
thúc đẩy tiến độ tái đàn, khôi phục nhanh ngành chăn nuôi lợn phát triển theo hướng
an toàn, bền vững.
2. Về định hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực
nông nghiệp năm 2021 (tại mục 1.2, trang 9, 10 bản dự thảo báo cáo): Đề nghị xem
xét điều chỉnh, sửa đổi lại như sau:
Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh Cơ cấu lại nông nghiệp, gắn với phát triển kinh tế
nông thôn, xây dựng nông thôn mới, với trọng tâm khuyến khích mạnh mẽ doanh
nghiệp vào đầu tư nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, phát triển các sản phẩm
hàng hóa chủ lực, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế 3 vùng sinh thái1; rà soát, kịp
thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tái cơ cấu sản xuất, nâng cao hiệu quả các dự án,
doanh nghiệp đã và đang đầu tư (như các dự án về chăn nuôi lợn, bò quy mô lớn,
sản xuất rau củ quả trên cát, cao su, nuôi trồng và chế biến thủy sản,v.v.); tập
trung tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ đạo triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về
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Vùng trung du - miền núi, tập trung cho phát triển kinh tế lâm nghiệp, cây ăn quả đặc sản, chăn nuôi đại gia súc, dược liệu, dó
trầm, đặc biệt là các sản phẩm gỗ và chế biến từ gỗ; vùng ven biển, phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản, sản xuất lạc theo
chuỗi bền vững, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với du lịch, dịch vụ, kết nối với các đô thị động lực; vùng đồng
bằng, tập trung phát triển các sản phẩm lúa, lạc, đậu, rau màu... theo hướng sản phẩm đặc sản.

ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và
xây dựng nông thôn mới 2021-2025, trong đó:
- Rà soát, chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, mùa vụ sản xuất; khuyến
khích tích tụ, tập trung ruộng đất và chỉ đạo triển khai trên diện rộng mô hình phá bỏ
bờ vùng, bờ thửa, hình thành cánh đồng mẫu, quy mô lớn, liên kết sản xuất hàng hóa
(phấn đấu năm 2021 đạt trên 2.000ha); chuyển đổi những vùng đất trồng lúa hiệu quả
thấp sang các cây trồng hiệu quả cao hơn; từng bước ổn định quy mô, tập trung vào
nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường sản phẩm cam, bưởi,
chè Hà Tĩnh. Tăng cường giám sát, dự báo và thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ
sâu bệnh.
- Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi, phát triển bền vững các chuỗi liên kết chăn
nuôi lợn, bò, hươu, gia cầm trang trại, gia trại quy mô lớn, kiểm soát chặt chẽ về bảo
vệ môi trường. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, chủ
động kiểm soát chặt chẽ các loại dịch bệnh nguy hiểm phát sinh, đặc biệt là dịch tả
lợn Châu phi, LMLM, cúm gia cầm,... Đầu tư cũng cố, nâng cấp hệ thống các cơ sở
giết mổ tập trung gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; kiện toàn,
củng cố hệ thống tổ chức công tác thú y; tập trung tuyên truyền và triển khai quy định
các khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép
chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi.
- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04/NQ-TU của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp, trong
đó: Tập trung phát huy các nhà máy chế biến gỗ (MDF, HDF) hiện có, hình thành
chuỗi liên kết trồng rừng thâm canh với các hộ dân trên địa bàn; tăng cường công tác
quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại gốc; hoàn thành xây dựng và thực
hiện có hiệu quả các phương án quản lý rừng bền vững; huy động các nguồn lực đầu
tư cấp chứng chỉ FSC, nâng cao giá trị rừng trồng; từng bước xã hội hóa, chủ động
nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ rừng thông qua phát triển dịch vụ môi trường
rừng, du lịch sinh thái, tiếp cận hoạt động tín chỉ cacbon quốc tế.
- Rà soát các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, xây dựng phương án
cũng cố, nâng cấp bảo đảm môi trường, an toàn dịch bệnh, phát triển bền vững, nhất
là các vùng nuôi tôm trên cát; đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi phù hợp
với lợi thế của từng vùng nuôi; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh,
công nghệ cao; đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cảng cá, khu neo đậu, khu
dịch vụ hậu cần và trang thiết bị chế biến, bảo quản trên tàu, gắn với tổ chức nhân
rộng các mô hình hợp tác liên kết sản xuất trên biển; tiếp tục thực hiện các giải pháp
cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu âu về chống khai thác thủy sản bất
hợp pháp; triển khai, hướng dẫn ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá
theo quy định.
- Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng
giống, vật tư, an toàn thực phẩm hàng hóa nông nghiệp. Chủ động tham mưu, chỉ đạo
triển khai thực hiện các giải pháp về phòng, chống, ứng phó hiệu quả với thiên tai,
biến đổi khí hậu. Hoàn thành xây dựng và triển khai Đề án phát triển làng nghề,
ngành nghề nông thôn, Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021-2025,

định hướng đến năm 2030, trong đó ưu tiên nâng cấp, phát triển các HTX hoạt động
có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã, đáp ứng yêu cầu Cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng
nông thôn mới, gắn với phát triển sản phẩm OCOP nông nghiệp.
Kính đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh xem xét, tổng
hợp./.
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