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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký làm việc với Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn kiến
nghị tháo gỡ một số vướng mắc về cơ
chế, chính sách tại địa phương

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn xem xét, cho địa phương được đăng ký lịch làm việc để trình
bày những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách như sau:
1. Lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp
- Hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo
hướng chuyển đổi theo nền kinh tế xanh, tuần hoàn và kinh tế số;
- Hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư phát
triển khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Quyết định
578/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công
nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Xem xét đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao
giống vật nuôi phục vụ nhu cầu sản xuất cho khu vực đồng bằng sông Cửu
Long tại Đồng Tháp.
- Hỗ trợ xúc tiến và đầu tư cụm liên kết ngành hàng nông sản với hệ
thống hạ tầng giao thông đồng bộ, các tổ hợp logistic nhằm thúc đẩy và phát
triển chuỗi liên kết và tiêu thụ nông sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2. Lĩnh vực phát triển nông thôn
- Hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp đầu tư hệ thống dẫn nước sạch từ sông Tiền
đến vùng nông thôn để giải quyết tình trạng thiếu nước sạch phục vụ sinh
hoạt cho người dân nông thôn.
- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn hỗ trợ địa phương rà soát, phát triển hệ
thống thuỷ lợi, nhất là khu vực đầu nguồn nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước
và đánh giá diễn biến thay đổi lòng sông Tiền và sông Hậu nhằm đưa ra giải
pháp lâu dài trong công tác phòng chống sạt lở một cách hiệu quả nhất.
- Hỗ trợ kinh phí đầu tư thực hiện 05 dự án trọng điểm phục vụ phát
triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn Tỉnh1. Theo đó, đề nghị vốn ngân
sách Trung ương hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 1.601,70 tỷ đồng2.
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Dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông Tiền khu vực thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, thành phố Cao Lãnh,
huyện Cao Lãnh; (2) Dự án đảm bảo nước sạch vùng nông thôn cho các xã bị ô nhiểm nguồn nước trong điều

2
- Hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp đầu tư xây dựng các dự án bố trí ổn định di cư
tự do vùng biên giới và dự án bố trí ổn định dân cư trên địa bàn thường xuyên
xảy ra thiên tai với tổng kinh phí 298,82 tỷ đồng 3.
- Sớm cho ý kiến cụ thể đối với đề xuất của tỉnh Đồng Tháp về việc
phân bổ kinh phí hỗ trợ di dân 49,42 tỷ đồng cho địa phương hoàn trả tạm
ứng ngân sách Tỉnh theo kiến nghị tại Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 27
tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực bố trí dân cư và di dân tái định cư thuỷ lợi, thuỷ
điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025 do trung ương bố trí hay sử dụng từ nguồn vốn của Tỉnh để
hoàn trả tạm ứng ngân sách).
- Sớm thẩm định, phê duyệt dự án và phân bổ kinh phí thực hiện Dự án
Làng Văn hoá du lịch Sa Đéc; hỗ trợ kinh phí xây dựng và nhân rộng mô hình
Làng thông minh, mô hình “Hoàn thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp
hàng hoá quy mô lớn gắn với cơ giới hoá đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản
xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm”.
- Sớm nghiên cứu trình Chính phủ ban hành chính sách đặc thù phát
triển hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn
mới vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp.
UBND tỉnh Đồng Tháp kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn xem xét, bố trí lịch làm việc 4./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- LĐVP;
- Lưu: VT+NC/ĐTXD.nbht

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

kiện biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp - Hoàn chỉnh hệ thống cấp nước sạch nông thôn khu vực khó khăn và khu
vực xã biên giới; (3) Dự án đầu tư cải tạo và nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ Mô hình liên kết sản xuất và tiêu
thụ Xoài xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh; (4) Dự án đầu tư cải tạo và nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ Mô
hình liên kết sản xuất và tiêu thụ Khoai Lang xã Hòa Tân, huyện Châu Thành; (5) Dự án Liên kết sản xuất cá tra
giống chất lượng cao cồn Chính Sách, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và cồn Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh
An Giang.
2
Tại Công văn số 114/UBND-ĐTXD ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về đăng ký danh mục vốn đề
nghị hỗ trợ từ nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
3
Theo Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
4
Mọi chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Phước Thiện – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sđt:
0939.868.639

