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V/v tham gia góp ý vào dự thảo Báo
cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ
huyện Thạch Thành lần thứ XXV,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành.
Nhận được Công văn số 1295-CV/HU ngày 23/6/2020 của Huyện ủy
Thạch Thành về tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ
huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (viết tắt là Báo cáo
Chính trị); sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị, căn cứ chức năng,
nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến như sau:
1. Cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị Đại
hội Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Báo cáo Chính trị đã đánh khá giá đầy đủ những kết quả Đảng bộ và nhân
dân huyện Thạch Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thạch Thành là huyện
miền núi của tỉnh Thanh Hóa, với nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội.
Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nêu cao
tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu
quan trọng, nổi bật là kinh tế luôn duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô ngày càng mở rộng; xây dựng nông
thôn mới có nhiều khởi sắc; dự thảo Báo cáo Chính trị cũng nêu ra được những
nguyên của hạn chế, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và công tác điều hành của chính quyền,
vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà
nước phù hợp với thực tế của địa phương; dự thảo Báo cáo Chính trị cũng xác
định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm
kỳ 2020 - 2025.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị một số nội dung sau:
- Tại mục I, phần A Những kết quả đạt được: Đề nghị bổ sung đánh giá
đầy đủ hơn những chỉ tiêu vượt kế hoạch, đạt kế hoạch và chưa đạt kế hoạch
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXIV, nhiệm kỳ
2015 – 2020, cụ thể:
+ Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Đề nghị huyện tập trung đánh giá
cụ thể trên từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản, qua đó
làm nổi bật về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; những đóng góp của
ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bên cạnh đó,
ngoài việc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, đời sống vật chất,
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tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; đề nghị huyện đánh giá
thêm việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
+ Chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng: Theo Công bố kết quả hiện trạng rừng giai
đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT công bố hàng năm
(năm 2016 là 46,5%; năm 2017 là 43,22%; năm 2018 là 43,72%, năm 2019 là
43,6%); theo thông báo chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn phát triển sản xuất nông
nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại Công văn số 203/SNN&PTNT-KHTC
ngày 20/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT, tỷ lệ che phủ rừng 43,66%. Tuy
nhiên, dự thảo báo cáo tỷ lệ che phủ rừng 47% là chưa phù hợp với số liệu công
bố hàng năm.
- Tại phần B “Những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân” (trang 14):
Đề nghị trong Báo cáo Chính trị phải cần chỉ rõ được những nguyên nhân của
từng hạn chế khuyết điểm, từ đó định hướng và đưa ra các giải pháp để khắc
phục những hạn chế, yếu kém để đưa huyện Thạch Thành phát triển toàn diện
nhiệm kỳ tới.
- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội
+ Trong cơ cấu phát triển kinh tế nông nghiệp cần tập trung tích tụ đất
đai, quy mô lớn gắn với sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị và nâng cao giá
trị gia tăng.
+ Trên địa bàn huyện đang tập trung đầu tư các khu trang chăn nuôi lợn
hàng hóa chất lượng cao (NewHop; DABACO); dự thảo Báo cáo Chính trị đã
xác định, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung trang trại ứng dụng công
nghệ cao; đề nghị huyện có định hướng rõ nét hơn đối với phát triển chăn nuôi
đại gia súc gắn với xây dựng vùng đồng cỏ, đảm bảo ổn định nguồn thức ăn.
+ Thạch Thành là huyện có điều kiện tự nhiên phù hợp với phát triển cây
ăn quả có múi (cam, bưởi, chanh) quy mô lớn; đề nghị huyện trong nhiệm kỳ tới
cần rà soát, chuyển đổi diện tích cây trồng không hiệu quả sang đầu tư phát triển
vùng sản xuất cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo ra sản phẩm
hàng hoá chất lượng cao, gắn với thương hiệu của địa phương.
Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành nghiên cứu, tham khảo
hoàn thiện Báo cáo Chính trị./.
Nơi nhận:
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