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V/v đề xuất nhiệm vụ xây dựng Kế
hoạch hành động thực hiện khâu đột
phá về phát triển hạ tầng giai đoạn
2021-2025.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Công văn số 7902/SKHĐT-CNDV ngày 28/12/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc đề xuất nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện
khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; căn cứ chức năng,
nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất một số nhiệm vụ xây dựng
Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 20212025, cụ thể như sau:
1. Ưu tiên đầu tư đồng bộ, phát triển hạ tầng công trình thuộc một số lĩnh
vực sau:
- Về trồng trọt, bảo vệ thực vật: Ưu tiên đầu tư hiện đại hóa hệ thống hạ tầng
kỹ thuật phục vụ sản xuất (sửa chữa, nâng cấp hồ chứa, trạm bơm phục vụ tưới
tiêu; hệ thống cấp nước tưới tới đầu khu; đường giao thông đầu mối, giao thông
nội đồng…).
- Về chăn nuôi: Ưu tiên đầu tư một số dự án, gồm: Xây dựng Trạm Kiểm
dịch động vật Thạch Lâm, huyện Thạch Thành; Xây dựng Trạm Chẩn đoán xét
nghiệm và điều trị bệnh động vật.
- Về lâm nghiệp: Ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm như: Hiện đại hóa
ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển; Xây dựng cơ sở
hạ tầng phục vụ công tác bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng, Trạm, Hạt Kiểm
lâm; Dự án đầu tư trang thiết bị bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy cho các Ban
Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng.
- Về thủy sản: Ưu tiên đầu tư một số dự án trọng điểm, gồm: Phát triển thủy
sản bền vững, tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi tôm công nghệ cao tại
các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn; Xây
dựng cơ sở hạ tầng nuôi cá nước ngọt thâm canh tại các huyện Triệu Sơn, Thiệu
Hóa, Yên Định, Hà Trung, Nông Cống.
- Về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai: Ưu tiên đầu tư các dự án
trọng điểm, đầu mối gồm Tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả, hữu sông Chu, sông Mã;
sông Lèn; Nâng cấp hệ thống kênh Bái Thượng; Sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập
vừa và nhỏ mất an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Hệ thống tiêu thoát lũ sông
Hoạt; Cụm trạm bơm tiêu Lưu – Phong – Châu, huyện Hoằng Hóa; Cải tạo các hệ
thống tiêu sông Lý, sông Hoàng;…
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- Về nước sạch nông thôn: Ưu tiên đầu tư các dự án Nước sạch và vệ sinh
nông thôn bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng hệ
thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và vùng
phụ cận.
- Về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư: Ưu tiên đầu tư các dự án Xây dựng hạ
tầng, ổn định dân cư cấp bách tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai (huyện Mường Lát; huyện Quan Sơn;
huyện Bá Thước; huyện Quan Hóa; huyện Như Thanh; huyện Thường Xuân).
2. Tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động các dự án
đã, đang triển khai trong các giai đoạn trước như: Tiêu thoát lũ sông Nhơm; Tiêu
úng Vùng III huyện Nông Cống (giai đoạn 2); Sửa chữa và nâng cao an toàn đập
(WB8); Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn (giai
đoạn 2); Đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương; Cấp nước sạch cho xã
Cẩm Vân, xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định; Khu
neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương;
Dự án thành phần Nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh
Hóa thuộc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)…
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu VT, KHTC.
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