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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị
quyết của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày
05/8/2020 của Bộ Chính trị.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 5866/SKHĐT-TH ngày 01/10/2020 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của
Bộ Chính trị (gọi là “dự thảo Nghị quyết”); sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết,
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định hiện hành của pháp luật và
tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến như sau:
1. Cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết.
2. Đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:
- Tại Điểm a, Khoản 4, Mục I: Điều chỉnh cụm từ “tỷ lệ dân số nông thôn sử
dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%, trong đó 65% sử dụng nước sạch” thành “tỷ lệ
hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%, trong đó 65% tỷ lệ hộ
gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam”. Tại Điểm b, Khoản 4,
Mục I: Điều chỉnh cụm từ “tỉ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt
99,5%, trong đó 75% dân số nông thôn sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ
Y tế” thành “tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%,
trong đó 75% tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam”.
Lý do đề nghị điều chỉnh: Phù hợp với Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL
ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành hành bộ tiêu
chí theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai.
- Tại Khoản 2, Mục II (Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù; hoàn thiện
thể chế, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách), đề nghị bổ sung nội dung: “Xây
dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích, tạo động lực cho phát
triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả,
khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; xây dựng các vùng chuyên canh sản
xuất nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, chất lượng cao theo chuỗi giá trị từ sản
xuất, chế biến đến tiêu thụ; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn
mới và phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên thai”.
- Tại Mục 2 (Hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách), Phụ
lục phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW; đề nghị bổ sung Phân
công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW (theo Phụ lục gửi kèm).

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.
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Hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung
cơ chế, chính sách
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Cơ quan chủ trì
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Sản phẩm

Thời gian

Xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá Bộ Nông nghiệp và UBND tỉnh Thanh Báo cáo Thủ tướng Quý IV/2021
để khuyến khích, tạo động lực cho phát Phát triển nông Hóa và các Bộ, Chính phủ
triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thôn
ngành có liên quan
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả, khả năng cạnh tranh và phát triển
bền vững; xây dựng các vùng chuyên
canh sản xuất nông nghiệp hàng hoá quy
mô lớn, chất lượng cao theo chuỗi giá trị
từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; gắn
phát triển nông nghiệp với xây dựng
nông thôn mới và phòng chống, giảm
nhẹ rủi ro thiên thai.

