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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc 

với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 18/11/2021 

  

  

Ngày 18/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì buổi làm việc 

với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình phát triển nông 

nghiệp, nông thôn trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Cùng dự có Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình kết quả phát triển nông 

nghiệp, nông thôn trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới và 

một số kiến nghị đề xuất; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự làm việc; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện kết luận: 

Trong thời gian vừa qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, 

HĐND và UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, cấp ủy 

đảng, chính quyền các xã, thị trấn, của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu 

của đội ngũ quản lý của ngành cùng sự vào cuộc tích cực của người dân, sản xuất 

nông nghiệp của huyện nhà đã có những kết quả tích cực, sản xuất hàng năm được 

mùa toàn diện, tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm và đạt được những 

kết quả đáng ghi nhận; xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả nổi bật. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Sản 

xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún; tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, 

việc ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại trong sản xuất và chế biến chưa được 

áp dụng rộng rãi; nguồn lực để đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

còn rất hạn chế, chỉ có số ít mô hình nhỏ lẻ áp dụng tiến bộ kỹ thuật hiện đại trong 

quá trình sản xuất nhưng cũng chỉ mang tính tự phát, chưa được nhân rộng ở quy 

mô đại trà; việc phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn để hình thành các vùng sản 

xuất tập trung đạt kết quả không cao,... 

 Để phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đưa 

ngành nông nghiệp có bước phát triển mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, góp phần quan trọng trong xây dựng 

huyện đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về Văn hóa gắn với phát triển 

du lịch vào năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1. Các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn cần 

tiếp tục Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nội dung của Đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, đi đôi với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng 

sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thực phẩm an toàn, chất lượng cao, ứng 
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dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Tăng cường xúc tiến thương 

mại, thông tin kịp thời giá cả, nhu cầu thị trường cho nông dân nắm bắt để tổ chức 

sản xuất; mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa 

phương, phát triển thành sản phẩm OCOP. Tạo điều kiện để các cá nhân, doanh 

nghiệp tích tụ đất đai, tổ chức thành các vùng chuyên canh lớn, sản xuất nhiều sản 

phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tăng 

thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn 

minh, giảm nghèo bền vững. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì: 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp ven đô; sản xuất các các 

sản theo hướng sạch, bền vững và áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, 

GlobalGAP… ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực như: Lúa, Lạc, rau, củ, quả, 

cây dược liệu, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gà công nghiệp, gà thả đồi, vườn, 

lợn hướng nạc, bò cao sản. Các Đề án sản xuất mùa vụ đảm bảo hoàn thành các 

chỉ tiêu sản xuất đã đề ra, hạn chế thấp nhất diện tích đất bỏ hoang; tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp; tăng cường 

công tác quản lý hiệu quả về phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; 

đảm bảo thực thi tốt các quy định của pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi. 

Trước mắt tập trung tham mưu triển khai hiệu quả Đề án sản xuất vụ Đông 2021, 

chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ Xuân 2022. 

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu phá bờ vùng, ô thửa nhỏ 

hình thành ô thửa lớn tại các xã; trực tiếp làm việc với Đảng ủy, UBND các xã: 

Xuân Hồng, Xuân Lam và Cương Gián về tiến độ triển khai mô hình chậm, báo 

cáo kết quả và phản ánh kịp thời các khó khăn vướng mắc về Lãnh đạo UBND 

huyện trước ngày 30/11/2021. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Xuân Lam khẩn trương hoàn 

thành phương án cải tạo đồng ruộng, phá ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn kết hợp làm 

đồng rươi, báo cáo kết quả về Lãnh đạo UBND huyện trước ngày 30/11/2021 để 

xem xét chỉ đạo thực hiện. 

- Phối hợp các phòng, ban và UBND các xã liên quan nghiên cứu triển khai 

một số mô hình sản xuất có hiệu quả: (1) Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

sang các loại cây có giá trị kinh cao như: Dưa đỏ, rau, củ,...tại các xã Xuân Hồng, 

Xuân Thành, Cổ Đạm, quy mô đạt từ 02 ha trở lên mỗi vùng. (2): Mô hình nuôi 

bò vỗ béo, gà thả vườn an toàn sinh học, nuôi lươn,...tại các xã. 

- Phối hợp các phòng, ban và UBND các xã liên quan khảo sát thực trạng 

ngành khai thác, chế biến hải sản, xây dựng Kế hoạch phát triển trong giai đoạn 

tới, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 15/01/2022. 

- Tham mưu triển khai hoàn thành các nội dung theo cam kết chống khai 

thác bất hợp pháp IUU trước ngày 30/11/2021, kịp thời báo cáo các khó khăn 

vướng mắc về Lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo.  
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3. Giao Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện chủ trì: 

- Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức 

rà soát, đánh giá thực trạng, mức độ đạt chuẩn theo các tiêu chí và kế hoạch thực 

hiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao, kiểu mẫu; xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao, xây dựng huyện nông 

thôn mới kiểu mẫu, điển hình về Văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 

2021- 2025. Tổng hợp kết quả, báo cáo về Lãnh đạo UBND huyện trước ngày 

25/12/2021. 

- Tham mưu UBND huyện triển khai hiệu quả hơn nữa Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm OCOP trong năm 2022 và các năm tiếp theo, đảm bảo tăng về 

số lượng, đảm bảo về chất lượng, thương hiệu và kết nối thị trường tiêu thụ các 

sản phẩm OCOP của huyện. 

4. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT: Báo 

cáo thực trạng biên chế công chức, năng lực tại các vị trí việc làm và hoàn thành 

các nhiệm vụ được giao của phòng; tham mưu UBND huyện phương án bố trí bổ 

sung cán bộ làm việc tại phòng, hoàn thành trước ngày 31/12/2021. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn: Tham mưu UBND huyện xây dựng Đề án tập trung, tích 

tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, hoàn thành 

trước ngày 25/12/2021. 

6. Ban Quản lý các Dự án đầu tư – XDCB huyện chủ trì, phối hợp phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Khảo sát, lập dự án đầu tư đúc mốc, cắm mốc quy hoạch hệ thống tuyến 

Đê sông, Đê biển trên địa bàn huyện, báo cáo kết quả trước ngày 25/12/2021. 

- Phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã Xuân Phổ và Đan 

Trường khảo sát, đề xuất đầu tư hạ tầng cấp, thoát nước phục vụ vùng nuôi tôm 

Đan Trường - Xuân Phổ quy mô 262,0 ha, để làm căn cứ báo cáo UBND tỉnh đề 

xuất dự án đầu tư cho giai đoạn 2022 - 2025. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp các phòng liên quan: Tham 

mưu UBND huyện kế hoạch triển khai phát triển thương mại các sản phẩm nông 

nghiệp, sản phẩm OCOP đảm bảo sản phẩm được liên kết tiêu thụ, tham gia ở 

nhiều hình thức phân phối sản phẩm, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển bền 

vững, hiệu quả. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên 

quan rà soát lại các khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ sở giết mổ tập trung tại 

xã Cổ Đạm, báo cáo kết quả và tham mưu giải pháp thực hiện đảm bảo đẩy nhanh 

tiến độ nâng cấp, sửa chữa công trình về Lãnh đạo UBND huyện trước ngày 

10/12/2021; Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan để tiến hành nghiệm thu, 

hoàn thiện hồ sơ để giải ngân các nội dung công việc đã thực hiện hoàn thành theo 

Nghị quyết số 135/NQ-HĐND để giải ngân trước ngày 10/12/2021 
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Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 18/11/2021; Ủy ban nhân dân huyện 

thông báo để các phòng, ban, ngành, địa phương biết và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Thành viên UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, ban UBND huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện;                                                              

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
Phan Quốc Trường 
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