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Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm DVNN;
- Hạt Kiểm lâm;
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn.
Trong những năm qua, chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện
đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo an ninh lương thực; nâng
cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy hoàn thành Chương trình mục tiêu xây
dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn, bước đầu đã hình
thành một số vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa; với một số loại cây trồng có
giá trị kinh tế cao và cho thu nhập ổn định. Tuy nhiên, kết quả sản xuất nông
nghiệp phụ thuộc rất nhiều yếu tố: Thời tiết, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, chất
lượng giống, vật tư đầu vào, kỹ thuật gieo trồng và thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Đã có một số địa phương mạnh dạn đột phá, đầu tư các dự án phát triển sản
xuất, song chưa quan tâm đến việc đầu tư đồng bộ, chưa bám sát các quy định
của Nhà nước và điều kiện tự nhiên của từng vùng, các yếu tố quản lý về kỹ
thuật, vùng trồng không phù hợp dẫn đến rủi ro và gây thiệt hại đến sản xuất của
địa phương.
Bên cạnh đó, công tác phối hợp quản lý nhà nước về phát triển sản xuất
nông lâm nghiệp và tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn thiếu đồng bộ;
các mô hình, dự án thực hiện tại các địa phương bố trí cơ cấu cây trồng chưa
hợp lý, còn manh mún, dàn chải.
Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khắc phục những tồn tại,
hạn chế nêu trên; UBND huyện đề nghị UBMTQ và các đoàn thể, các cơ quan,
đơn vị ngành nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan thực
hiện một số nội dung sau:
1. Khi xây dựng dự án, mô hình, đề tài nghiên cứu Khoa học về phát triển
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên, nhu cầu
của thị trường, nguyện vọng và trình độ canh tác của người dân để lập kế hoạch
chương trình, dự án; lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, giống mới có
tiềm năng, lợi thế, phù hợp để đầu tư, liên kết sản xuất thành vùng hàng hóa tập
trung, sản phẩm có chất lượng, có thị trường tiêu thụ ổn định. Trước khi trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư các mô hình, dự án lớn cần phải có ý kiến
thống nhất chuyên ngành của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
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2. Việc cung ứng vật tư, cây giống thực hiện các mô hình, dự án phải thực
hiện nghiêm túc theo Luật Trồng trọt, Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày
13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về
giống cây trồng và canh tác. Tổ chức kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng
cây con giống; lô giống đưa vào sản xuất phải đảm bảo chất lượng giống theo
đúng Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn cơ sở đã công bố. Thực
hiện tốt việc theo dõi, quản lý, tuân thủ đúng thời vụ, kỹ thuật trồng, chăm sóc,
phòng trừ dịch hại; Các dự án sản xuất hàng hóa phải có sự liên kết doanh
nghiệp hợp tác đầu tư thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững
cho nhân dân.
3. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nâng
cao trách nhiệm, vai trò quản lý Nhà nước trên địa bàn; thường xuyên theo dõi,
kiểm tra, giám sát, tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tất cả các mô hình,
dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đầu tư cho nông nghiệp tại địa phương. Hằng
năm và khi kết thúc dự án các chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện, hiệu quả,
tác động bền vững của mô hình, dự án và khả năng phát triển nhân rộng, báo cáo
bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) tổng hợp
báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh theo quy định.
4. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư: Lập Phương án
sử dụng đất, cơ cấu cây trồng trên đất được giao (hoặc đất được thuê) chi tiết
bằng văn bản gửi về UBND huyện xin ý kiến thẩm định chuyên ngành trước khi
đầu tư và thực hiện dự án.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy (B/c);
- CT và các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.
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