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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2425 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy
hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 3692/SKHĐT-QH ngày 07/6/2022 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Khánh
Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là “dự thảo
Quy hoạch”); sau khi nghiên cứu dự thảo Quy hoạch, theo chức năng, nhiệm
vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến như sau:
1. Cơ bản thống nhất với nội dung và bố cục của dự thảo quy hoạch.
2. Để dự thảo Quy hoạch được hoàn thiện hơn, đề nghị UBND tỉnh
Khánh Hòa xem xét, bổ sung các nội dung sau:
2.1. Về đánh giá thực trạng phát triển nông, lâm, thủy sản
- Đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Khánh
Hòa theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính về
việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị
gia tăng và phát triển bền vững và Kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn
2017- 2020 theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng
Chính phủ.
- Đánh giá kết quả phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực nằm trong
Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
theo Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp
và PTNT và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Khánh Hòa không nằm trong
Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia.
- Phân tích, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện và những tác động của các
chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh đến phát triển nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2020.
- Đánh giá thực hiện công tác phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hiệu
quả (Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại,…); công tác tích tụ, tập trung đất đai để
phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; các chuỗi
liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn
thực phẩm, phát triển thị trường; dịch vụ nông nghiệp, đào tạo nghề nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn,….
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- Phân tích, đánh giá, nhận định về những thuận lợi, khó khăn, cơ hội,
thách thức và những sáng kiến ưu tiên để phát triển nông, lâm, thủy sản tỉnh
Khánh Hòa trong thời kỳ quy hoạch.
2.2. Về định hướng phát triển nông, lâm, thủy sản
- Bổ sung định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh đảm bảo phù
với Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025; cụ thể:
Định hướng phát triển theo các sản phẩm chủ lực (sản phẩm chủ lực quốc gia,
sản phẩm chủ lực cấp tỉnh); định hướng phát triển theo các lĩnh vực (trồng trọt,
chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản); định hướng phát triển nông, lâm, thủy sản theo
các vùng sinh thái.
- Bổ sung định hướng phát triển các vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản tập
trung quy mô lớn, công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ, phù hợp với lợi
thế của tỉnh, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm: Loại
cây trồng, vật nuôi; quy mô, địa điểm, phân kỳ giai đoạn thực hiện,…
- Bổ sung các giải pháp phát triển nông, lâm, thủy sản, như: Đổi mới,
hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp; đẩy
mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ nhằm nâng cao
năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm nông sản; đổi
mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến phù hợp, hiệu quả,
mở rộng sản xuất hàng hóa; phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp,
nông thôn, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; thúc đẩy phát
triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; triển khai
đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm;
đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của ngành nông
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

Cao Văn Cường

