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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:        /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày       tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Sở 

Nông nghiệp và PTNT về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày 18/01/2021, tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Lê 
Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì làm việc với Sở 
Nông nghiệp và PTNT về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự 
buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Trưởng, Phó các đơn vị, phòng chuyên môn 
thuộc Sở.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình, kết 
quả sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2021, ý kiến của các đại biểu dự họp và phát biểu của Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu; đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh 
kết luận các nội dung sau:

I. Đánh giá chung: 
Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của 

thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của Dịch tả lợn Châu Phi, 
dịch Covid-19 xảy ra trên người; nhưng nhìn chung sản xuất nông nghiệp vẫn 
giữ được tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm 2020 (theo 
giá so sánh năm 2010) ước đạt 14.185,5 tỷ đồng, tăng 3,03% so với cùng kỳ 
năm 2019 và tăng đều trên từng lĩnh vực; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết 
quả tích cực, đến nay, bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của 
toàn tỉnh (200 xã) là 16,02 tiêu chí/xã, đã có 118 xã hoàn thành 19 tiêu chí và có 
109 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới,… cơ bản đảm bảo hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch của ngành đã đề ra, góp phần quan trọng vào phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, 
nỗ lực của ngành Nông nghiệp và PTNT trong năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế, 
đó là: Sản xuất nông nghiệp vẫn còn mang tính truyền thống, nhỏ lẻ, manh mún; 
cơ cấu, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại chưa 
được chú trọng, chậm triển khai; việc tích tụ tập trung đất đai để sản xuất hàng 
hóa quy mô lớn và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn nhiều bất cập; 
dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn thường xuyên xảy ra, chưa được kiểm 
soát triệt để; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin 
vào hoạt động của ngành còn chậm,… Năm 2021 là năm bản lề, năm bắt đầu 
cho một giai đoạn mới 2021-2025; do đó, ngành Nông nghiệp và PTNT cần cố 
gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành Nông nghiệp 
cần chủ động trong công tác tham mưu, có tư duy và cách làm mới để khắc phục 
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những mặt tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần xây dựng ngành Nông nghiệp và 
PTNT của tỉnh theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá 
trị gia tăng và phát triển bền vững.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời 
gian đến: 

1. Về kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nhân sự và ứng dụng công nghệ, 
chuyển đổi số của ngành: 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng lại Đề án vị trí việc làm và kiện toàn 
tổ chức bộ máy, nhân sự của Sở theo đúng quy định tại Nghị định số 
107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định 
tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện. 
Trong đó, lưu ý đối với các hợp đồng thi tuyển công chức không đậu trong đợt 
thi tuyển vừa qua, Sở ra quyết định chấm dứt hợp đồng theo cam kết đã ký; các 
vị trí còn thiếu sẽ được bổ sung vào kỳ thi tuyển công chức đợt 2 dự kiến tổ 
chức vào tháng 4/2021. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở phải được củng cố, 
kiện toàn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian đến, nhất 
là Trung tâm Khuyến nông. Đối với Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và 
Dược liệu Quảng Nam, thống nhất chủ trương giao Trung tâm xây dựng Phương 
án tự chủ tài chính 100% theo quy định tại Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của 
Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh 
vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; chủ động, đẩy mạnh chuyển đổi 
số trong từng lĩnh vực của ngành nông nghiệp theo hướng tương tác giữa người 
dân, doanh nghiệp với chính quyền; tháng 6/2021 cơ bản hoàn thành cơ sở dữ 
liệu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan: Sở Nông 
nghiệp và PTNT cần chủ động, tạo mối quan hệ mật thiết với các Bộ, ngành 
Trung ương, Hội Nông dân, Liên minh HTX tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên 
quan, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm tranh thủ sự hỗ trợ, đồng thuận của các 
cơ quan liên quan góp phần xây dựng nông nghiệp tỉnh nhà ngày càng vững 
mạnh.

3. Về một số lĩnh vực cụ thể của ngành:
a) Về trồng trọt: 
- Tổ chức điều tra, rà soát và đánh giá thực trạng toàn bộ quỹ đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là đất trồng lúa, để có kế hoạch chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng phù hợp; những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, không thể 
canh tác được, để hoang lâu năm thì đề xuất đưa ra khỏi đất trồng lúa để sử dụng 
vào mục đích khác có hiệu quả hơn. Đối với những vùng sản xuất lúa ổn định, 
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chủ động nước tưới thì giữ lại và đầu tư chuyên sâu để nâng cao hiệu quả sản 
xuất. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện và kiên quyết xử lý các hành vi bỏ 
hoang đất trồng lúa theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tích tụ tập trung đất đai, hình thành các vùng sản 
xuất chuyên canh các loại rau, củ, quả an toàn, hữu cơ và chủ động làm việc với 
các doanh nghiệp lớn trên địa bàn để liên kết, hợp tác với người nông dân trong 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, ổn định đầu ra cho người nông dân; đồng thời xác 
định nhu cầu của thị trường để định hướng sản xuất cho nông dân. Tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện và nhân rộng các chuỗi sản phẩm nông sản an toàn phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến. 

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, cùng với các địa phương có tiềm 
năng chủ động làm việc với Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến và phân phối 
nông nghiệp THADI (doanh nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu lớn trên địa 
bàn) về kế hoạch sản xuất, dự kiến vùng nguyên liệu (xoài keo, chuối, dứa 
không mắt) phục vụ cho nhà máy sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động cũng như 
khẳng định sự tham gia của tỉnh vào chuỗi giá trị này. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương ban hành hướng dẫn về quy trình 
kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây trồng chủ lực (Măng cụt, sầu riêng, na,…) 
và hằng năm, có kế hoạch xác lập giống gốc cây trồng, con vật nuôi trên địa bàn 
tỉnh. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương 
liên quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND 
ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh quy định thực hiện hỗ trợ; khuyến khích phát 
triển một số cây trồng gắn kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016; trên cơ sở đó, xây dựng Cơ chế hỗ trợ phát 
triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đảm 
bảo khả thi để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua và 
ban hành Nghị quyết thực hiện. 

b) Về chăn nuôi: 
- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

trên địa bàn, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Lở mồm long móng đang 
xảy ra tại các địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng bộ 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định để 
kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh tiếp tục tái phát, dây dưa 
kéo dài, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tập trung chỉ đạo quyết 
liệt tại các địa phương thường xuyên xảy ra dịch như Thăng Bình. Hướng dẫn, 
kiểm tra việc tái đàn, tăng đàn sau dịch đảm bảo theo đúng chỉ đạo của UBND 
tỉnh và khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường siết chặt quy trình công 
nghệ xử lý nước thải và kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả nước thải ra môi trường 
của các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn; kịp thời phát hiện, 
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xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định và sớm khắc phục, 
không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. 

Thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển các trang trại chăn nuôi quy 
mô lớn nhưng phải đảm bảo công nghệ, quy trình kỹ thuật, giải pháp xử lý môi 
trường. Nhân rộng các mô hình chăn nuôi tiên tiến, gắn với lợi ích cộng đồng, 
phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát để phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp 
với khu vực trung du và miền núi. Kiểm soát chăn nuôi ở vùng đô thị, xây dựng 
lộ trình, cơ chế hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 
phép chăn nuôi theo quy định.

c) Về thủy sản: 
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); có lộ trình cụ thể và kịp 
thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong khai thác IUU theo chỉ đạo của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, tuyệt đối không để Quảng Nam là tỉnh bị phê bình do 
không nổ lực, làm ảnh hưởng đến việc rút thẻ vàng của EC; đẩy nhanh tiến độ 
đưa Cảng cá Tam Quang vào hoạt động để phục vụ nhu cầu dân sinh và thu hút 
nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến thủy sản; giảm tỷ trọng nuôi trồng thủy 
sản, tăng tỷ trọng đánh bắt hải sản xa bờ; chú trọng áp dụng công nghệ mới 
trong đánh bắt, chế biến hải sản, đầu tư hạ tầng thủy sản, phát triển nuôi trồng 
thủy sản ở những vùng có lợi thế. 

Chủ trì, cùng với ngành Ngân hàng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để 
tháo gỡ khó khăn đối với các tàu cá vay vốn đóng mới theo Nghị định 
67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ.

d) Về lâm nghiệp
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cắm mốc phân định ranh giới 

rừng của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, ranh giới rừng tự nhiên do 
UBND xã quản lý; đồng thời, thực hiện việc tăng dày mốc bằng các biện pháp 
phi công trình để dễ nhận biết ngoài thực địa; hỗ trợ xây dựng trạm bảo vệ rừng 
cụ thể tại từng địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu loài cây trồng 
phù hợp để làm đường cản lửa, thay thế các cột mốc bằng bê tông và phối hợp 
với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết 
định.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc đo đạc, lập hồ 
sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 9 huyện 
miền núi theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý, bảo vệ 
rừng, nhất là các đơn vị kiểm lâm và thực hiện việc tăng giảm lực lượng kiểm 
lâm phù hợp với từng địa bàn; phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu 
UBND tỉnh kiện toàn Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trên cơ sở kế 
thừa, củng cố Ban Quản lý Khu BTTN Sông Thanh (đã được UBND tỉnh 
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chuyển hạng Khu BTTN Sông Thanh thành Vườn Quốc gia Sông Thanh tại 
Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 18/12/2020).

- Tiếp tục thực hiện hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 
số 46/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trong năm 2021; đồng thời, tổ chức 
đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND 
để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ công tác 
quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2022-2025. Đối với các Ban quản lý rừng bàn 
giao về cho địa phương quản lý, Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên theo 
dõi, giám sát và tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt 
động mô hình này vào cuối năm 2021.

- Ngoài thực hiện việc theo dõi diễn biến rừng, tính toán độ che phủ rừng 
hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và 
PTNT có trách nhiệm theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm) và tính toán độ 
che phủ rừng đối với diện rừng tự nhiên, báo cáo UBND tỉnh.

- Tiếp tục duy trì công tác trồng rừng gỗ lớn thông qua việc liên kết với 
các doanh nghiệp trong trồng, chăm sóc và bao tiêu sản phẩm đầu ra kết hợp cấp 
chứng chỉ rừng bền vững FSC; rà soát, có kế hoạch chuyển đổi dần diện tích 
rừng trồng keo sang trồng các loài cây lâu năm khác nhằm thích ứng với điều 
kiện biến đổi khí hậu hiện nay; theo dõi, quản lý chặt chẽ các dự án trồng rừng 
thay thế đảm bảo thành rừng theo quy định.

- Tham mưu rà soát, đề xuất cập nhật đối với các đai rừng phòng hộ ven 
biển đã được thiết lập vào quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia và quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030. Theo dõi, chỉ 
đạo xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm đến quy hoạch, hiện trạng 
rừng phòng hộ ven biển. Kiểm soát chặt chẽ các dự án có chuyển mục đích sử 
dụng rừng, chỉ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với những dự án thật sự 
cần thiết.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND 
tỉnh chương trình/kế hoạch trồng cây phân tán, trồng rừng tập trung nhằm thực hiện 
tốt, hiệu quả mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020.

- Theo dõi ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương để 
tham mưu thực hiện Đề án kinh doanh tín chỉ các-bon rừng từ giảm phát thải khí 
nhà kính thông qua chống mất rừng, suy thoái rừng; quản lý bền vững tài nguyên 
rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon rừng (REDD+) ra thị trường thế giới tại 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030.

- Khẩn trương xây dựng và sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định 
về khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để làm cơ sở 
xác định giá trị thiệt hại về rừng và xử lý các hành vi xâm hại rừng theo đúng quy 
định. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Bảo vệ và 
phát triển rừng bàn bạc, thống nhất nguồn kinh phí hỗ trợ Ban quản lý rừng phòng 
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hộ huyện Nam Trà My, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My, Ban quản 
lý Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn xây dựng Phương án quản 
lý rừng bền vững; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển 
rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để đưa vào kế 
hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh. Giải quyết quyền lợi của người dân có quyền 
sử dụng đất hợp pháp trong khu vực đã đưa vào quy hoạch rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng.

- Đối với cây dược liệu: Rà soát, xác định một số loài cây chủ lực gắn với 
thị trường, phù hợp điều kiện tự nhiên của từng vùng để đẩy mạnh phát triển. 
Riêng đối với cây sâm Ngọc Linh giai đoạn 2021-2030 phát triển ở trong vùng 
đã quy hoạch thuộc huyện Nam Trà My, các vùng khác cần phải có khảo 
nghiệm, đánh giá trước khi di thực. Việc phát triển dược liệu dưới tán rừng yêu 
cầu quá trình thực hiện phải giữ được thảm thực vật tái sinh dưới tán rừng, đảm 
bảo phát triển bền vững. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác 
kiểm tra, theo dõi, quản lý và hướng dẫn địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
thực hiện theo đúng quy định và khuyến cáo của ngành; kịp thời phát hiện và xử 
lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. 

đ) Về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Củng cố, kiện toàn cơ 
quan tham mưu giúp việc Chương trình OCOP; xây dựng, nâng cấp website 
OCOP của tỉnh theo hướng tập trung cho công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm 
OCOP Quảng Nam, liên kết với các website thương mại điện tử trong nước để 
xúc tiến giới thiệu sản phẩm. Tập trung chỉ đạo Chương trình OCOP đi vào chất 
lượng, đảm bảo số lượng, chủng loại. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và PTNT có kế hoạch đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến, bán 
hàng sản phẩm OCOP trong năm 2021 theo hướng mở rộng thị trường và đối 
tượng khách hàng. Khuyến khích mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp gắn với sản 
xuất sản phẩm OCOP. 

e) Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Trong giai đoạn tới, 
chủ yếu tập trung xây dựng xã, thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng 
cao/kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; sau năm 2025, hạn chế đầu 
tư nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các tiêu chí huyện nông 
thôn mới; đối với khu vực miền núi, tập trung chủ yếu cho công tác giảm nghèo 
nhưng phù hợp với quá trình xây dựng nông thôn mới đặc trưng cho miền núi. 
Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào trồng cây 
xanh, trồng hoa, vẽ bích họa trên các tuyến đường, phong trào “Làng quê không 
rác thải”, “Đường hoa thay cỏ dại”,... để tạo cảnh quan môi trường nông thôn, 
nhất là ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

g) Phát triển HTX nông nghiệp: Nâng cao hơn nữa vai trò là cơ quan quản 
lý nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp; chủ động, kịp thời tham mưu UBND 
tỉnh trong công tác chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa 
bàn.  
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h) Về công tác phòng, chống thiên tai: Thực hiện mô hình thí điểm công 

tác cảnh báo, dự báo thiên tai cho các địa phương miền núi; khẩn trương củng 
cố, kiện toàn ngay Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn tỉnh theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh nhằm đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác phòng, chống thiên tai ngay từ năm 2021.  

i) Công tác sắp xếp dân cư miền núi: Khẩn trương xây dựng lộ trình, kế 
hoạch cụ thể thực hiện trong năm 2021, trong đó phải xác định rõ đối tượng, khu 
vực ưu tiên, số lượng hộ cần sắp xếp, kinh phí thực hiện,…việc bố trí, sắp xếp 
nơi ở mới phải đảm bảo an toàn, gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm 
việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 
2021; yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các Sở, Ban, 
ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển 
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT Hồ Quang Bửu; 
- Các Sở: NN và PTNT, KH và ĐT, TC, 
CT, NV, TN và MT, KH và CN, XD, 
GTVT, TT và TT;
- Công an tỉnh; BCH BĐBP tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng NN tỉnh; 
- Hội Nông dân, Liên minh HTX; 
- VP BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- VP Điều phối NTM tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN (Tâm).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Võ Văn Viên


		2021-02-03T14:08:02+0700
	Quảng Nam


		2021-02-03T14:08:55+0700
	Quảng Nam


		2021-02-03T14:08:58+0700
	Quảng Nam


		2021-02-03T14:08:58+0700
	Quảng Nam


		2021-02-03T14:08:59+0700
	Quảng Nam




