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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi
tại Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp,
nông thôn năm 2020, triển khai Kế hoạch năm 2021
Ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Nguyễn Văn Khơi chủ trì Hội nghị tổng kết tình
hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020, triển khai Kế hoạch
năm 2021.
Tham dự Hội nghị gồm: Ông Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên - Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo
Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi Huyện: Phòng Nông nghiệp và
PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Kinh
tế và Hạ tầng, Phòng Y tế, Công an Huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền
thanh Huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Huyện, Hội Nông dân Huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện, Đoàn TNCS HCM
Huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, công chức phụ trách lĩnh
vực nông nghiệp, các Hợp tác xã phục vụ sản xuất nông nghiệp, Hội Quán và các
chủ thể chủ thể đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp Tỉnh.
Sau khi nghe Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình phát triển kinh
tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020, triển khai Kế hoạch năm 2021, cùng ý kiến
đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện Nguyễn
Văn Khơi kết luận và chỉ đạo như sau:
Năm 2020, sản xuất nông nghiệp được duy trì phát triển, thực hiện tốt
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông
nghiệp và dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững” (VnSat), dự án “Nâng cao khả
năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng
Đồng Tháp Mười” (WB9), mô hình Hội Quán, phát triển sản phẩm OCOP, Hợp tác
xã tiếp tục được quan tâm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, các mô hình
sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế được duy trì và nhân rộng, bước đầu mang lại
hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân địa phương.
Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Thời tiết diễn
biết bất thường, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu
thụ các mặt hàng nông sản và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gây ảnh hưởng đến
sản xuất, chăn nuôi của người dân (nhất là việc tái đàn sau Dịch tả heo Châu Phi);
công tác vận động xã hội hóa nguồn lực xây dựng nông thôn mới tại một số xã còn

2

khó khăn do đời sống thu nhập người dân nông thôn còn thấp, tình trạng sạt lở bờ
sông nghiêm trọng xảy ra gây mất hàng ngàn mét vuông đất….
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đảm bảo sản xuất đạt Kế hoạch
đề ra, đề nghị các ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số việc
như sau:
1. Tập trung Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021, xem đây là
nhiệm vụ trọng tâm của ngành và xã; định hướng người nông dân thay đổi tư duy
kinh tế nông nghiệp đi vào chiều sâu, liên kết tiêu thụ, nâng cao chất lượng và giá
trị sản phẩm sau khi thu hoạch nhằm đáp ứng nền kinh tế thị trường.
2. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng
tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch trình diễn, quảng bá các sản
phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Huyện. Đồng thời,
nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp sau khi thu hoạch gắn với Chương trình
Khởi nghiệp.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch chi tiết chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, hoa màu có giá
trị kinh tế cao giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo phù hợp Quy hoạch chi tiết sản xuất
nông nghiệp huyện Hồng Ngự giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổ
chức sơ kết công tác cải tạo vườn tạp giai đoạn 2018 - 2020 tại ấp Long Thạnh A,
xã Long Khánh A.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp,
OCOP, Chương trình khởi nghiệp, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần
và thu nhập của người dân.
- Phối hợp các ngành Huyện liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
Thường Thới Tiền, Thường Phước 1, Thường Phước 2 khẩn trương làm việc với
Tiến sĩ Trần Minh Hải định hướng phát triển HTX Phước Thành, HTX Phước Tiền
theo mô hình HTX kiểm mới trong vụ Đông Xuân năm 2020 - 2022. Đồng thời, rà
soát tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của các Hội Quán, HTX trên địa bàn đăng ký Sở
Nông nghiệp và PTNT trong năm 2021.
- Phối hợp Ủy ban nhân dân xã Long Thuận, Phú Thuận A khảo sát các mô tơ
bơm điện, vật kiến trúc, hệ thống đường ống nước phục vụ ao hầm nuôi cá nằm trên
công trình kè chống sạt lở bờ sông Cái Vừng để có giải pháp vận động người dân di
dời ra khỏi khu vực kè nhằm tránh phá vỡ kết cấu và vẽ mỹ quan công trình.
- Phối hợp các thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành Huyện tăng cường công
tác kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng xung điện, ngư cụ cấm để khai thác thủy
sản và các trường hợp buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.
- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng xây dựng nhà ở trên kênh,
rạch nhằm đảm bảo an toàn khi triển khai thực hiện nạo vét, nhất lá tuyến kênh Tứ
Thường xã Thường Phước 1, kênh Cũ xã Thường Phước 2, kênh Trà Đư - Cây Da
xã Thường Lạc.
2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và
PTNT, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện sơ
kết đánh giá rút kinh nghiệm Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp gắn với Chương trình
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mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, đoàn
viên thanh niên và người nông dân khởi nghiệp xúc tiến thương mại để mở rộng thị
trường, nhãn hiệu, quảng bá và xây dựng thương hiệu sản phẩm..
Chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn tích cực liên hệ mời gọi các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu liên kết tham gia ký
hợp đồng lúa vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 và các vụ mùa tiếp theo.
3. Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân
dân Huyện các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đất trồng
lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, hoa màu có giá trị kinh tế cao giai đoạn
2021 - 2025.
4. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương tổng kết đánh giá, rút
kinh nghiệm tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2019 và triển khai
kế hoạch năm 2020 của địa phương.
- Xác định nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với thế mạnh
của từng vùng, từng khu vực sản xuất, chăn nuôi tại địa phương phù hợp với nhu cầu
thị trường, tránh tình trạng phân tán chủng loại trong cùng khu vực gây khó khăn đến
công tác tập huấn kỹ thuật canh tác, cũng như các chính sách hỗ trợ cho người dân.
- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể xã, thị trấn trong
việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với các HTX, THT trên địa bàn hoạt động đảm bảo đúng
Luật và hiệu quả.
- Tạo điều kiện thuận lợi để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các
Hội Quán trên địa bàn mình quản lý; định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt Hội Quán nắm
bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động;
tuyên truyền, vận động thành viên sản xuất theo nhu cầu của thị trường.
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác ứng phó Biến đổi khí hậu - Tìm kiếm cứu
nạn và Phòng chống thiên tai trên địa bàn; kịp thời thông tin, cảnh báo tình hình thời tiết
để người dân biết, chủ động phòng tránh.
5. Giao Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 1 phối hợp các ngành Huyện liên
quan xây dựng phương án xử lý nước thải trong chăn nuôi nhằm tránh xung đột giữa
người sản xuất lúa và người dân nuôi trồng thủy sản.
6. Giao Ủy ban nhân dân xã Thường Lạc, Phú Thuận A tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động người dân nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm phía bờ sông
Sở Thượng, sông Cái Vừng sớm tổ chức di dời nhà ở, vật kiến trúc đến nơi ở mới
an toàn nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân.
7. Theo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, định hướng sản xuất vụ
Thu Đông hàng năm trên địa bàn Huyện chỉ thực hiện duy nhất khu đê bao 2.600ha
và chu kỳ xả lũ lấy phù sa từ 03 đến 05 năm, đến nay đã sản xuất liên tục 03 năm
liền, UBND trấn Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2 có trách nhiệm tổ chức
lấy ý kiến người dân có đất sản xuất trong khu vực, chủ động xây dựng kế hoạch xả
lũ định kỳ, thông báo rộng rãi đến người dân biết thực hiện đúng chủ trương của
Huyện. Riêng khu đê bao 3.200ha và khu đê bao sản xuất chung thuộc 02 xã Long
Khánh A - B không khuyến khích sản xuất vụ Thu Đông, tùy theo tình hình thực tế
khi có nhu cầu sản xuất thì phải được sự thống nhất của người dân và địa phương,
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Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm tổng hợp ý kiến người dân, báo cáo Ủy ban
nhân dân Huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) đề xuất.
8. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện định hướng phát
triển các chương trình, dự án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đề xuất loại bỏ các mô
hình kém hiệu quả, nghiên cứu nhân rộng các mô hình mới, mô hình hiệu quả, cách
làm hay.
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo trên
đến các ngành và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT/HU, TT/HĐND (b/c);
- CT, PCT/UBND Huyện;
- Thành phần dự Hội nghị;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN (Nu).
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