UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 245

/SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày21 tháng 01năm 2021

V/v đề xuất nội dung xây dựng kế
hoạch hành động thực hiện Chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 215/SKHĐT-TH ngày 12/01/2021 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về đề xuất nội dung xây dựng kế hoạch hành động thực hiện
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình
thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất nội dung thực hiện Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ
2020 - 2025, gồm các nội dung sau:
1. Mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 3% trở lên.
2. Nhiệm vụ cụ thể
- Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021 - 2025.
- Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa,
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
- Cơ chế, chính sách phát triển cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Đề án sắp xếp, ổn định dân cư cho các vùng ảnh hưởng bởi thiên tai
và những hộ dân sống rải rác, dân di cư tự do trên địa bàn các huyện miền núi
tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách phục vụ phát
triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021- 2025 (bao gồm cả hỗ trợ thực hiện
Chương trình mỗi xã một sản phẩm).
- Đề án phát triển cây ăn quả tập trung giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030.
- Đề án quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt phục vụ cho phát
triển công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt.
- Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2030.
- Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng phục vụ cho chuyển đổi cây trồng.
- Đề án phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm
có lợi thế ở khu vực miền núi của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời người dân khu vực ven sông, ven
biển, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
- Đề án phát triển thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia
trên biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác
xã nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.
- Đề xuất bổ sung, sửa đổi, ban hành chính sách khuyến khích xây dựng
nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2025.
- Đề án nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố, thảm
họa và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển.
(chi tiết có phụ lục gửi kèm theo).
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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