ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 169 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 18 tháng 01 năm 2021

V/v đề xuất các hoạt động hỗ trong
khuôn khổ Hợp phần A dự án
VnSAT.

Kính gửi: Ban quản lý dự án Hợp phần A - Dự án VnSAT, Vụ Kế hoạch,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa nhận được Văn bản số 01/HPA-CV
ngày 08/01/2021 của Ban quản lý dự án Hợp phần A - Dự án VnSAT về việc đề
xuất các hoạt động hỗ trợ trong khuôn khổ Hợp phần A dự án VnSAT; Sở Nông
nghiệp và PTNT Thanh Hóa đề xuất các hoạt động hỗ trợ trong khuôn khổ Hợp
phần A dự án VnSAT, như sau:
1. Tập huấn, hướng dẫn thực hiện “Cơ chế, chính sách phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025”.
2. Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện “Phát triển các sản phẩm nông
nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, phục vụ cho việc triển khai thực hiện kế hoạch
cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025”
3. Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện “Chương trình phát triển nông
nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.
(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)
Đề nghị Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Yến
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Phụ lục 01:
ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ KỸ THUẬT-HPA VnSAT
1. Tên của hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đề xuất: Tập huấn, hướng dẫn
thực hiện “Cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai
đoạn 2021 - 2025”.
2. Sự cần thiết của đề xuất hỗ trợ kỹ thuật
Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 cho cán bộ,
công chức quản lý liên quan ở cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị liên quan nhằm
phục vụ kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
3. Nội dung chính của hoạt động hỗ trợ kỹ thuật
- Đánh giá kết thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển
nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Than Hóa đã ban hành giai đoạn 2016 - 2020.
- Giới thiệu nội dung cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.
- Công tác triển khai thực hiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nông
nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.
- Công tác xây dựng dựng kế hoạch khối lượng, kinh phí thực hiện chính
sách; công tác quản lý tài chính; công tác phối hợp với các cấp, các ngành kiểm
tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách.
4. Dự kiến kết quả đạt được
Sau tập huấn, các học viên tham gia: Được trang bị đầy đủ các nội dung của
chính sách; công tác triển khai thực hiện; công tác quản lý tài chính.
5. Dự kiến thời gian bắt đầu và hoàn thành: Trong tháng 7 năm 2021.
6. Yêu cầu về số lượng, thời gian và chuyên môn, kinh nghiệm đối với
chuyên gia, tư vấn
- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý dự án Hợp phần A.
- Giảng viên dự kiến: Chuyên gia tư vấn.
- Tài liệu tập huấn: Tài liệu và bài giảng do các giảng viên soạn.
- Thanhà phần tham gia: Ban hỗ trợ kỹ thuật và thể chế triển khai hợp phần
A - Dự án VnSat; Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (lãnh đạo và chuyên viên
các phòng, đơn vị); UBND các huyện, thị xã, thành phố (lãnh đạo và chuyên viên);
đại diện một số doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Số lượng người: 80 người, trong đó:

3
Thành phần tham gia

TT

Số lượng

1

Giảng viên

02

2

Cán bộ tổ chức

02

2

Ban hỗ trợ kỹ thuật và thể chế triển khai hợp phần A tỉnh
Thanh Hóa - Dự án VnSat.

02

4

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (lãnh đạo và
chuyên viên các phòng, đơn vị); UBND các huyện, thị xã,
thành phố (lãnh đạo và chuyên viên); đại diện một số
doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

74

Tổng

80

- Địa điểm tổ chức: Tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian tổ chức: 02 ngày (dự kiến tổ chức vào tháng 7/2021).
7. Ngân sách dự kiến cho hoạt động hỗ trợ
- Tổng kinh phí thực hiện: 4.400 USD (khoảng 100.000 VN đồng).
- Nguồn kinh phí: Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam
– VnSAT.
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Phụ lục 02:
ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ HỢP PHẦN A, DỰ ÁN VnSAT
1. Tên của hoạt động: Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện “Phát
triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, phục vụ cho việc triển
khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn
2021 - 2025”
2. Sự cần thiết của đề xuất hỗ trợ
Để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển nông nghiệp,
đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công
nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh hàng
hóa chất lượng cao, quy mô lớn đảm bảo an toàn thực phẩm, gắn sản xuất với
chế biến và tiêu thụ sản phẩm; thì việc hướng dẫn, triển khai thực hiện “Phát
triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, phục vụ cho việc triển
khai thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn
2021 - 2025” là rất cần thiết.
3. Nội dung chính của hoạt động hỗ trợ
- Hướng dẫn người tham gia hiểu được sự cần thiết và vai trò quan trọng
trong của việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa,
phục vụ cho việc triển khai thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp
tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025.
- Giới thiệu các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát
triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.
- Hướng dẫn công tác tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các sản
phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.
4. Dự kiến kết quả đạt được
Sau tập huấn, các học viên tham gia có thể: Hiểu, nắm bắt được các mục tiêu,
chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của việc “Phát triển các sản phẩm nông
nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, phục vụ cho việc triển khai thực hiện kế hoạch
cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025” và công
tác tổ chức triển khai thực hiện.
5. Dự kiến thời gian bắt đầu và hoàn thành: Trong tháng 7 năm 2021.
6. Yêu cầu về số lượng, thời gian và chuyên môn, kinh nghiệm đối với
chuyên gia, tư vấn
- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý dự án Hợp phần A.
- Giảng viên dự kiến: Chuyên gia tư vấn.
- Tài liệu tập huấn: Tài liệu và bài giảng do các giảng viên soạn.
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- Thành phần tham gia: Ban hỗ trợ kỹ thuật và thể chế triển khai hợp phần
A - Dự án VnSat; Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (lãnh đạo và chuyên viên
các phòng, đơn vị); UBND các huyện, thị xã, thành phố (lãnh đạo và chuyên viên);
đại diện một số doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Số lượng người: 80 người, trong đó:
Thành phần tham gia

TT

Số lượng

1

Giảng viên

02

2

Cán bộ tổ chức

02

2

Ban hỗ trợ kỹ thuật và thể chế triển khai hợp phần A tỉnh
Thanh Hóa - Dự án VnSat.

02

4

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (lãnh đạo và
chuyên viên các phòng, đơn vị); UBND các huyện, thị xã,
thành phố (lãnh đạo và chuyên viên); đại diện một số
doanh nghiệp nông nghiệp và tổ chức khoa học trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa.
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Tổng

80

- Địa điểm tổ chức: Tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian tổ chức: 02 ngày (dự kiến tổ chức vào tháng 7/2021).
7. Ngân sách dự kiến cho hoạt động hỗ trợ kỹ thuật
- Tổng kinh phí thực hiện: 4.400 USD (khoảng 100.000.000 VN đồng).
- Nguồn kinh phí: Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam
- VnSAT.
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Phụ lục 03:
ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ HỢP PHẦN A, DỰ ÁN VnSAT
1. Tên của hoạt động: Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện “Chương
trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.
2. Sự cần thiết của đề xuất hỗ trợ
Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn
2021 - 2025 là 1 trong 6 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị Quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; vì vậy việc phổ biến, hướng dẫn các địa
phương, đơn vị thực hiện “Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” là cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi
các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.
3. Nội dung chính của hoạt động hỗ trợ
- Hướng dẫn người tham gia hiểu được sự cần thiết và vai trò quan trọng
trong việc chỉ đạo thực hiện “Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”
- Giới thiệu các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của
“Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021 – 2025”.
- Hướng dẫn công tác tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương
trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”.
4. Dự kiến kết quả đạt được
Sau tập huấn, các học viên tham gia có thể: Hiểu, nắm bắt được các mục tiêu,
chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của “Chương trình phát triển nông
nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” và công tác tổ chức
triển khai thực hiện.
5. Dự kiến thời gian bắt đầu và hoàn thành: Trong tháng 7 năm 2021.
6. Yêu cầu về số lượng, thời gian và chuyên môn, kinh nghiệm đối với
chuyên gia, tư vấn
- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý dự án Hợp phần A.
- Giảng viên dự kiến: Chuyên gia tư vấn.
- Tài liệu tập huấn: Tài liệu và bài giảng do các giảng viên soạn.
- Thành phần tham gia: Ban hỗ trợ kỹ thuật và thể chế triển khai hợp phần A
- Dự án VnSat; Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (lãnh đạo và chuyên viên các
phòng, đơn vị); UBND các huyện, thị xã, thành phố (lãnh đạo và chuyên viên).
- Số lượng người: 80 người, trong đó:
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Thành phần tham gia

TT

Số lượng

1

Giảng viên

02

2

Cán bộ tổ chức

02

2

Ban hỗ trợ kỹ thuật và thể chế triển khai hợp phần A tỉnh
Thanh Hóa - Dự án VnSat.

02

4

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (lãnh đạo và
chuyên viên các phòng, đơn vị); UBND các huyện, thị xã,
thành phố (lãnh đạo và chuyên viên).
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Tổng

80

- Địa điểm tổ chức: Tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian tổ chức: 02 ngày (dự kiến tổ chức vào tháng 7/2021).
7. Ngân sách dự kiến cho hoạt động hỗ trợ kỹ thuật
- Tổng kinh phí thực hiện: 4.400 USD (khoảng 100.000.000 VN đồng).
- Nguồn kinh phí: Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam
- VnSAT.

