UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 135 /SNN&PTNT-PTNT
V/v triển khai thực hiện các nhiệm
vụ được giao tại Kế hoạch số
04/KH-UBND ngày 11/01/2021
của UBND tỉnh

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Chi cục Thủy lợi;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn.
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh
về thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2021; Giám đốc
Sở giao các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Chi cục Phát triển nông thôn
- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND
các huyện, thị xã, thành phố, trình Chủ tịch UBND tỉnh phương án phân bổ chi
tiết nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền
vững năm 2021 và tham mưu ban hành hướng dẫn UBND các huyện, thị xã,
thành phố thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất; ngay sau khi có hướng
dẫn của Trung ương.
- Tham mưu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch
kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ tác động thực hiện các chỉ tiêu
giảm nghèo của các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh
phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2021.
- Phối hợp với UBND các huyện miền núi rà soát, bố trí các khu tái định
cư cho nhân dân vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
2. Chi cục Thủy lợi
- Chủ trì, phối hợp Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông
thôn tham mưu nội dung nâng cao mức độ và giao chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ xã hội
cơ bản về nguồn nước sinh hoạt và hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh của hộ nghèo năm
2021 cho các huyện, thị xã, thành phố, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
trước ngày 25/01/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
- Tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình nước
sạch tập trung, phân tán và công trình hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh để hộ nghèo
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trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh và có hố xí/nhà tiêu hợp
vệ sinh.
- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu tiếp cận nguồn nước sinh hoạt và hố
xí/nhà tiêu hợp vệ sinh của hộ nghèo năm 2021, báo cáo Giám đốc Sở (qua Chi cục
Phát triển nông thôn) định kỳ trước ngày 25/5/2021 và trước ngày 25/10/2021 để
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
3. Chi cục Kiểm lâm
- Tham mưu xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ xã Mường Lý, huyện
Mường Lát đạt mục tiêu giảm nghèo năm 2021, xong trước ngày 31/01/2021;
phối hợp UBND huyện Mường Lát và các đơn vị có liên quan để triển khai các
hoạt động hỗ trợ thiết thực, cụ thể nhằm đạt các mục tiêu giảm nghèo tại xã
Mường Lý, huyện Mường Lát năm 2021.
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn xã
Mường Lý, huyện Mường Lát năm 2021, báo cáo Giám đốc Sở (qua Chi cục Phát
triển nông thôn) định kỳ trước ngày 25/5/2021 và trước ngày 25/10/2021 để tổng
hợp báo cáo UBND tỉnh.
4. Các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Kiểm
lâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn các huyện thực
hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường;
chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây khác có hiệu quả cao hơn;
phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, nâng cao hiệu quả chăn nuôi
nông hộ theo hướng an toàn, bền vững, khuyến cáo xây dựng chuồng trại chăn
nuôi phải đảm bảo hợp vệ sinh cho người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo,
người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao chất lượng đời sống, giúp người dân thoát
nghèo bền vững.
Giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên
quan tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2021
đảm bảo nội dung và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, PTNT
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