
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Số: 1015/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Xuân Trường, ngày 22  tháng 11 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 

 tại buổi làm việc nghe báo cáo và triển khai kế hoạch thực hiện 

 các mô hình sản xuất nông nghiệp  

 

Ngay sau hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ xuân 2023, ngày 

21/11/2022, UBND huyện tổ chức làm việc với các cơ quan khối nông nghiệp để định 

hướng, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp vụ xuân, 

mùa năm 2023 - tập trung vào việc rà soát, xác định, đăng ký nhiệm vụ KHCN; các 

mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết chuỗi gắn với tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao, kiểu mẫu; mô hình áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật,… để sử dụng 

hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 của Chính phủ, kinh phí sự nghiệp Khuyến nông năm 2023.  

Đồng chí Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì Hội nghị. 

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng NN&PTNT, 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn khối nông nghiệp báo cáo về kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp vụ xuân, mùa năm 2022, những hạn 

chế, tồn tại trong xây dựng triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp 

(hầu hết các địa phương chưa quan tâm chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, mô 

hình liên kết chuỗi giá trị... gắn với Tái cơ cấu nông nghiệp, tiêu chí NTM nâng 

cao, kiểu mẫu và phát triển sản phẩm OCOP; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn để hướng dẫn xây dựng và sử dụng nguồn 

kinh phí hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo qui định tại Nghị định 

62/2019/NĐ-CP của Chính phủ,...), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

huyện thống nhất kết luận chỉ đạo như sau: 

 1. Các cơ quan khối nông nghiệp: 

 1.1. Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng 

NN & PTNT huyện, khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng tình hình dịch bệnh, 

chăn nuôi, NTTS của các địa phương trên địa bàn huyện, từ đó làm cơ sở để đăng ký 

đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023, trong đó ưu tiên lựa chọn và đăng 

ký một trong các đề tài như: chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh; đề tài ứng dụng 

công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản, hạn chế ô nhiễm môi trường tại vùng 

chuyển đổi… Hoàn thành việc xây dựng, đăng ký đề tài trước ngày 05/12/2022 để 

báo cáo UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổng hợp). 

Về xây dựng các mô hình khuyến nông: Căn cứ nguồn kinh phí sự nghiệp 

khuyến nông được giao hàng năm để tập trung xây dựng các mô hình, cụ thể là: 
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- Xây dựng ít nhất 05 mô hình trình diễn giống lúa mới theo tiêu chuẩn an 

toàn vệ sinh thực phẩm, hướng VietGap gắn với liên kết theo chuỗi giá trị và tiêu 

chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 tại 05 xã thuộc 05 

cụm kinh tế, kỹ thuật (xã Xuân Ninh, Xuân Phương, Xuân Đài, Xuân Thành, thị 

trấn Xuân Trường) 

- Xây dựng ít nhất 02 mô hình trình diễn ứng dụng công cụ sạ hàng để xử lý 

lúa cỏ tại các địa phương có tỷ lệ nhiễm lúa cỏ cao như Xuân Hồng, Xuân Thượng, 

Xuân Kiên,…. 

- Về chăn nuôi an toàn dịch bệnh gắn với tiêu thụ sản phẩm đảm bảo an toàn 

thực phẩm: Tiếp tục xây dựng mô hình chăn nuôi dê an toàn sinh học, an toàn dịch 

bệnh  gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Xuân Thủy. 

1.2. Giao Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn các địa phương lựa chọn, 

xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp để sử dụng có hiệu quả nguồn kinh 

phí hỗ trợ đất trồng lúa theo quy định.  

2. UBND các xã, thị trấn: Mỗi xã, thị trấn căn cứ vào nguồn kinh phí hỗ trợ 

đất trồng lúa hàng năm, tình hình thực tế và yêu cầu của tiêu chí NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu của địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực 

hiện ít nhất 01 mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh, sinh học hoặc mô hình sử 

dụng các giống lúa chất lượng cao mới, ứng dụng KHCN xử lý lúa cỏ,… có quy 

mô ≥ 05 ha, báo cáo bằng văn bản về UBND huyện (qua Phòng NN&PTNT huyện 

tổng hợp) chậm nhất trước ngày 05/12/2022. Địa phương nào không thực hiện thì 

không xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm của tập thể và cá 

nhân lãnh đạo (từ Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực NN&PTNT trở lên). 

3. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm 

kinh tế kỹ thuật, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn, cấp ủy địa phương thường 

xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện việc xây 

dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp năm 2023. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai nội dung Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị: Phòng NN&PTNT, Nội vụ,  

TC-KH, Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm DVNN; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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