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THÔNG BAO
Kêt Iun ella dung chI IE)inh Van JJit, Phó Chll tjch UBND huyn tii
Hi
nghi trirc báo dánh giá tInh hInh thiyc hin Chu'ong trinh MTQG xây dirng
nông thôn mi gàn vó'i D an tái co' cãu ngành nông nghip
Ngày 2 2/1 1/2018, dung chI Dinh Van Di& Phó Chü tjch UBND huyn
chü trI hpp trirc báo dê dánh giá tlnh hInh thrc hin Chuo'ng trmnh mic tiêu quôc
gia xay dçrng nông thôn mcii gän vó'i Dê an tái co câu ngânh nông nghip dn
tháng 10 nàm 2018; Tong kêt các mô hInh khuyên nông näm 2017. Tham dir
Hi ngh có di din lãnh do Thung trirc HDND huyn; các dng chI di din
các co quan, dcm vj: Nông nghip và Phát triên nông thôn, Tâi chInh- Kê hoach,
Lao dng - Thuang binh vâ X hi, Kinh té - Ht tang, Giáo dçtc và Dào tao, Van
hóa -Thông tin, Tu pháp, Y tê, Ni vi, Van phông HDNID&UBND, Cong an,
Ban chi huy Quân sl:r, Thông kê, Khuyên nông, HOi Nông dan, Hôi Phi,j nü
huyn; thành viên Ban chi dao các chuo'ng trInh miic tiêu Quôc gia huyn và
lãnh dao U) ban nhân dan các xã.
Sau khi nghe dai din lãnh dao phông NN&PTNT huyn báo cáo kt qua
thirc hin Chuang trInh mic tiêu quôc gia xây dirng nông thôn mói gän vói Dê
an tái co câu ngârth nông nghip thrc hin den tháng 10 nãm 2018; Tram
Khuyên nông huyn báo cáo Tong ket mô hInh khuyên nông näm 2017 vá
kiên tham gia tháo 1un cüa dai biêu dr h9p, dông chI Dinh Van Diet, Phó Chi
tjch UBND huyn kêt 1un vá chi dao nhu sau:
I. Dánh giá kt qua thi!c hin
Trong thôi gian qua, Phông NN&PTNT huyn (Co quan thumg trrc) dä
kjp thi tham miiu UBND huyn ban hánh các van ban và ke hoach de chi dao
các dcm vi vá UBND các xã triên khai thrc hin Chuong trInh mic tiêu quôc gia
xây dirng nông thôn mi gän vth Dê an tái co câu ngành nông nghiêp, triên khai
thirc hin các mô hInh khuyên nông có s11 tham gia tIch circ ciia ngui dan trng
burc hInh thành các mô hInh trông cay an qua, da dng hóa san phârn nông
nghip tirng buâc dã và dat duçic mt so ket qua nhât djnli, tao sir chuyên biên
tIch cixc ye nhn thc cña nhan dan, gia trj san phâm thu du'c trén don vj din
tIch earth tác tiêp tiic du9'c nâng len qua do gop phân nâng cao thu nhp cüa
nguñ dan, di song cüa nông dan ngây càng duçc cãi thiên.
Tuy nhien, ben earth kt qua dat duoc, các tiêu chI chuang trInh rniic tiêu
quc gia xây drng nông thôn mó'i dat chua that sr ben vüng, vic triên khai De
an tái cci câu nông nghip con chm chua tao sir chuyn bin rO net trong san
xuât; khá näng canh tranh cüa các san phâm con thâp, van con nhiêu nông dan
san xuat theo htrO'ng tçr phát. Thu hllt dâu tu vào thrc hin tái co cu nông
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nghip con hn ch; các mô hInh khuyên nông chua duçic áp ding và nhân rng;
chua hInh thành vüng san xuât tp trung trên toàn huyn; Vic áp ding khoa h9c
k5 thut trong san xuât cOn gp rthiêu khó khàn.
II. Nhim vii tr9ng tam trong thbi gian den
1. U5 ban nhân dan xã:
a) Vê Chu'o'ng trInh mic tiêu quôc gia xây drng nông thôn mdci:
- T chirc rà soát, dánh giá các tiêu chI dã dit ducic và chua dt dugc, chü
tr9ng lam rO các chi tiêu chu'a dat.
- B sung dy dñ các ni dung yêu cu trong h so h trg phát trin san
xut thuc Chu'ang trInh rn1c tiêu quôc gia xây drng nông thôn mói dê dam bâo
theo quy dinh tai so tay huóng dan tai Quyêt dnh sO 478 i/QED-BNN-VPDP
ngày 21/11/20 17 cüa B truO'ng B Nông nghip &PTNT; dOng thai giài ngân
nguOn von nám 2018 phân bO tti Quyêt dinh 150/QD-UBNID ngày 27/03/2018
cüa UBND huyn Minh Long ye vic phân bO kinh phi sir nghip thirc hin
chuong trInh mi.ic tiêu quôc gia xây dimg nOng thôn mcii nãm 2018.
- V thc hin các Tiêu chI: Di vâi tiêu chI s 17, tang cuing kim tra
giám sat v sinh an toàn thrc phâm, vn dng nhân dan thu gom rae thai tp
trung, giü v sinh môi truO'ng tai khu dan cu, duO'ng lang, ngO xóm. Vê lieu chi
so 13 (To chirc san xuât) dê ngh UBND xa Long Hip lam vic c11 the vi HTX
Long Hip dê có phuong an hoàn thành Tiêu chi so 13; UBND xã Thanh An
hoàn thin ho so däng k thành 1p HTX.
b) V D an tái co cu ngành nông nghip:
- Trin khai thc hin có hin qua các mO hInhh trp' san xut tii ngun
von Chuong trInh 3 0a, 135, Nông thôn mi và cac nguôn von khác. Ap ding các
tiên b khoa h9c ki thut trong san xuât; chuyen dôi Co câu giông cho näng suât
chat luccng cao và nhân rng các mô hInh kinh tê có hiu qua; tang cuOng sir
tham gia cüa ngui dan trong vic thirc hin các mô hInh san xuât, lien kt chui
giá trj.
- Tiêp tiic triên khai hiu qua Dê an tái co câu ngành nông nghip gän vOi
xây dimg nông thOn mdi. Chü dng xây dçrng và nhân rng các mô hInh lien kêt
phü hçp, mO hInh san xuât ng dung k thut và dat nàng suât, hiu qua gän vi
xây dçrng thuong hiu và tao diêu kin cho dâu ra cüa san phâm.
- Tang cuO'ng cong tác kim tra, giám sat qua trInh thrc hin các chuong
trinh MTQG xây dimg nOng thôn mdi, tái co câu ngânh nOng nghip và dâu tu
có hiu qua các mO hInh ho tr san xuât trên da bàn.
2. Di v&i các co' quan, do'n v lien quan: Theo nhim vii dugc phan
cOng tai COng van 268/IJBND-KTTH ngày 04/6/20 14 cüa UBND huyn to chirc
kiêm tra, thâm dnh ho so dôi yj các tiêu chI dä dat cña xâ dé nghj, tren co s&
chic näng, nhim vi dugc giao; phôi hgp UBND xã dánh giá, rà soát các tiêu
chi d dat và chua dat dé Co giãi pháp thçrc hin ci the.
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3. Phông Nông nghip và PTNT huyn (Ca quan thumg trirc): Don dôc
UBND các xã xây dirng báo cáo, sa kêt cong tác xây dirng nông thôn mó'i näm
2018. Tham mu'u UBND huyn triên khai cho các xã xây dirng Kê hoch thirc
hin Chuong trmnh xây drng nông thOn m91 näm 2019.
4. Trtm Khuyn nông huyn: Tham muu cho UBND huyn th?c hin
các rnô hInh dern 1i hiu qua kinh tê cao; các mô hmnh mi phi hçp vi Dê an
tái Ca câu ngành nông nghip cña huyn gän vci xây dçrng nông thôn mcvi. Tang
ci.rô'ng cong tác kiêm tra, giám sat vic thirc hin các mô hInh trên dai bàn huyn
và có báo cáo kjp thi cho UBND huyn.
Nay thông báo kin Kt 1un cüa dng chi Phó Chü tjch UBND huyn
ti Hi nghj trirc báo dánh giá tInE hInh thirc hin Chi.rang trInh mjc tiêu quôc
gia xây dirng nong thôn rnôi gàn vó'i Be an tái ca câu ngành nông nghip; tong
kêt rnô hInh khuyên nông närn 2017 dê các phông, ban, dan v, UBNI) các xä
biêt và triên khai thuc hiên ./.
Noi nhân:
- TT. HDND huyn;
- CT, các PCT;
- UBMT và FIi doàn th huyn;
- Thãnh viên BCD;
- Dài TTPLTH huyên;
- UBND các xã;
- VP: C, PCVP;
-Lu'u: VT.

guyên Thj Thanh Hôa
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