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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chƣơng trình 3 phát triển kết cấu 

hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và Chƣơng trình 5 tăng cƣờng quản lý vốn 

đầu tƣ công; nâng cao hiệu lực, hiểu quả quản lý nhà nƣớc lĩnh vực ngành 

thuộc Chƣơng trình số 22/CTr-UBND, ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-ĐGS ngày 20/3/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh về giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 

22/CTr-UBND, ngày 15/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 

2020. UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƢƠNG 

TRÌNH 

1. Việc ban hành các văn bản hƣớng dẫn thực hiện Chƣơng trình 

Thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Đình Lập đã xây dựng 

và ban hành Chương trình số 1022/CTr-UBND ngày 30/12/2016 về Chương 

trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao 

thông, giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/11/2016 về 

việc triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới huyện Đình Lập giai đoạn 2016-2020; 

Hằng năm, trong các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, UBND 

huyện đã chú trọng xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển hạ tầng giao 

thông, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng 

kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn chủ trì tổ chức thực hiện. 

Đình kỳ, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra 

những giải pháp phù hợp cho thời gian tiếp theo. 

2. Công tác tuyên truyền  

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện 

đến cơ sở tích cực tuyên truyền các chương trình, kế hoạch như: Chương trình 

số 1022/CTr-UBND ngày 30/12/2016 về Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông, giai đoạn 2016-2020; 

Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/11/2016 về việc triển khai thực hiện 

Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

huyện Đình Lập giai đoạn 2016-2020; Chỉ đạo cơ quan truyền thông của huyện 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các mô hình, dự án hỗ 
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trợ phát triển sản xuất có hiệu quả, các nội dung của Đề án tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp tạo sự đồng thuận và thông suốt trong cả hệ thống chính trị và nhân 

dân biết về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Đề án. Qua đó nhận thức của cán 

bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã từng bước được nâng lên, sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn huyện từng bước đã có chuyển dịch theo hướng sản 

xuất hàng hóa, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, năng 

suất, chất lượng sản phẩm, từng bước gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, 

quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. 

3. Cơ chế điều phối, phối hợp và phân cấp trong quản lý, điều hành 

thực hiện Chƣơng trình. 

Để đảm bảo các nội dung của Chương trình được triển khai thực hiện 

đồng bộ, đạt kế hoạch đề ra, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Cụ thể:  

- Đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện: tham mưu cho UBND 

huyện triển khai các nội dung Chương trình theo lĩnh vực ngành quản lý, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện các nội dung đề ra. 

 - Đối với UBND các xã, thị trấn: Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương 

trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn gắn với việc thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới; tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ các Chương 

trình, Dự án có liên quan để lồng ghép phát triển ngành nông nghiệp tại địa 

phương, tiếp cận các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện, khuyến khích nông dân 

thực hiện, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; chủ động liên hệ với các 

phòng ban chuyên môn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện. 

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể, phối hợp chặt 

chẽ với chính quyền và các ngành chức năng có liên quan tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương 

trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020  trên địa bàn huyện; thống nhất nhận thức trong tổ chức, vận động 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, nhân dân tích cực tham gia; tăng cường giám sát 

quá trình thực hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 3 VÀ CHƢƠNG TRÌNH 5 

1. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chƣơng trình giai đoạn 

2016 - 2020 

a) Tổng nguồn vốn và cơ cấu các nguồn vốn huy động: Ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ trực tiếp (bao gồm: Vốn ngân sách Trung ương, vốn đối ứng từ ngân 

sách địa phương theo quy định); Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác; 

Vốn tín dụng; Vốn doanh nghiệp; Vốn huy động từ người dân và cộng đồng. 

Tổng các nguồn vốn huy động giai đoạn 2016 - 2020 là 713.095 triệu đồng, 

trong đó: 

- Vốn ngân sách trung ương: 220.149 triệu đồng. 
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- Vốn ngân sách địa phương: 165.234 triệu đồng. 

- Vốn lồng ghép: 211.461 triệu đồng. 

- Vốn tín dụng: 90.600 triệu đồng 

- Vốn doanh nghiệp: 3.270 triệu đồng.  

- Vốn huy động từ người dân và cộng đồng: 22.381 triệu đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục 02 gửi kèm) 

b) Kết quả phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn ngoài 

ngân sách để thực hiện các nội dung của Chương trình giai đoạn 2016 - 2020: 

397.985 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp: 214.028 triệu đồng, bao gồm: 

+ Vốn ngân sách trung ương: 194.562 triệu đồng. 

+ Vấn ngân sách địa phương: 19.466 triệu đồng. 

- Vốn lồng ghép: 181.733 triệu đồng. 

- Vốn doanh nghiệp: 970 triệu đồng.  

 -Vốn huy động từ cộng đồng: 1.254 triệu đồng 

(Chi tiết theo phụ lục số 03 gửi kèm) 

c) Tình hình, kết quả xử lý nợ đọng XDCB trong thực hiện Chương trình 

(đến 31/3/2020): Không có 

2. Kết quả phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

 a) Kết quả về xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn  

- Hạ tầng giao thông: Nâng cấp, cải tạo, cứng hóa các tuyến đường huyện 

đến trung tâm xã, thôn tạo điều kiện phát triển khu vực nông thôn. Hoàn thành 

cải tạo, nâng cấp 137,2km/09 tuyến đường huyện. Huy động lồng ghép các 

nguồn vốn để tập trung đầu tư hạ tầng giao thông; kết quả trong giai đoạn 2016-

2020, đã đầu tư xây mới và sửa chữa, nâng cấp cho 60 công trình, dự án với 

tổng vốn đầu tư là 225.441 triệu đồng (chưa bao gồm vốn ADB, vốn LRAM,..); 

mở mới được 21,562 km đường thôn tăng 85% so với năm 2015; mở mới và 

cứng hóa được 3,377 km đường xã; cứng hóa đường giao thông nông thôn được 

76,846 km, đạt 51,75%, tăng 22% so với năm 2015 (mục tiêu của chương trình 

là 84%). Đến năm 2020, số km đường trục xã được cứng hóa 88,6 km/214,5km 

đạt 41,3%; 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn; đầu tư xây dựng, nâng 

cấp được 03 ngầm. Huy động nhân dân đóng góp được 81.208 công, quy thành 

tiền trị giá 15.950 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, hệ 

thống đường giao thông trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại, 

lưu thông hàng hóa, phục vụ sản xuất của nhân dân; có 06/10 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới về tiêu chí Giao thông.  

- Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường nội thị: Vườn Cam (km54+450 QL4b 

- Cổng TT Y tế) dài 0,3 km, Phố Cũ (km 129+460 QL 31 - km54+570 QL4b) 
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dài 0,5 km, đường Yên Lập (từ Km53+654 - Km54+377) dài 1,183km, 

hệ thống vỉa hè đường nội thị thị trấn Đình Lập tổng chiều dài tuyến 5.318m. 

Để đảm bảo lưu thông của người dân được an toàn và thuận lợi trong mùa 

mưa lũ, đồng thời thúc đẩy việc mở rộng phát triển các khu dân cư; kết hợp lồng 

ghép các nguồn vốn, tranh thủ sự quan tâm đầu tư của nhà nước và các nguồn 

vốn phi Chính phủ, đặc biệt từ nguồn vốn LRAM, huyện đã được đầu tư xây 

dựng 08 vị trí cầu vượt sông, suối, tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng.  

- Hạ tầng thương mại: Lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng khu dân cư 

và Chợ thị trấn Nông Trường Thái Bình, tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng; củng cố 

hệ thống phòng cháy, chữa cháy Chợ trung tâm thị trấn Đình Lập; phát triển 

thêm 02 cửa hàng xăng dầu; quan tâm kiểm tra, hướng dẫn các cửa hàng xăng 

dầu về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.  

- Hạ tầng điện: Phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành 23 trạm biến áp, 

52,17 km đường dây 35KV; 14,06 km đường dây 0,4 KV; 04 dự án cấp điện 

trên địa bàn huyện (06 thôn của xã Lâm Ca, 06 thôn xã Kiên Mộc, 02 thôn xã 

Đình Lập và dự án cấp điện khu vực Bản Chắt), tổng vốn đầu tư 51 tỷ đồng. Đến 

nay, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99%, 09/10 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới về tiêu chí Điện. 

- Hạ tầng thủy lợi: Quan tâm đầu tư các Hồ, đập thủy lợi, kiên cố hóa hệ 

thống mương đảm bảo an toàn, chống thất thoát nước, phục vụ tưới tiêu trong 

sản xuất nông nghiệp; tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực thủy lợi 27.121 triệu đồng, 

với 14 công trình (không bao gồm các công trình thủy lợi nhỏ được nhà nước hỗ 

trợ xi măng, hỗ trợ kỹ thuật, nhân dân tự sửa chữa); tăng cường đầu tư công 

trình nước sinh hoạt tập trung cho các thôn vùng sâu, vùng xa, tổng vốn đầu tư 

24.910 triệu đồng cho 16 công trình, đến nay 98% dân cư nông thôn được sử 

dụng nước hợp vệ sinh. Phối hợp triển khai dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt 

liên xã thị trấn Nông Trường Thái Bình - xã Cường Lợi từ nguồn vốn ADB. 

- Hạ tầng giáo dục, đào tạo: Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa 

trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên, nhà ở nội trú, nhà ở bán trú cho học 

sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; nhà bếp cho các trường mầm 

non và trường phổ thông dân tộc bán trú, tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục 

là 150.408 triệu đồng, với 35 công trình, dự án; đến nay, trên địa bàn huyện 

không còn phòng học tạm, cơ sở hạ tầng phục vụ cho dạy và học đã cơ bản đáp 

ứng được yêu cầu; có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí Giáo dục và 

đào tạo. 

- Hạ tầng Y tế: Tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng Bệnh 

viện Đa khoa huyện Đình Lập với quy mô 50 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 44,7 

tỷ đồng; tranh thủ sự đầu tư từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu, ngân sách 

địa phương, huyện đã đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp được 09 công 

trình, tổng vốn đầu tư 26.192 triệu đồng; về cơ sở hạ tầng y tế cơ bản đáp ứng 

được yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, đến nay 12/12 xã, thị trấn đạt 

chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất y tế. 



 5 

- Hạ tầng văn hóa thông tin, thể thao được tăng cường, đã đầu tư xây 

dựng các nhà văn hóa xã, nhà văn thôn, khu phố, sân tập thể dục thể thao, hệ 

thống lao truyền thanh,…tổng vốn đầu tư 28.198 triệu đồng; đến nay, 100% 

thôn, khu phố có nhà văn hóa; 09/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí Văn 

hóa. 

- Nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn: Hiện nay có tổng số 67 công 

trình, trong đó có 05 công trình hoạt động kém hiệu quả, 62 công trình do cộng 

đồng quản lý vẫn đang hoạt động bình thường đã góp phần nâng số người được 

dùng nước sạch. Góp phần giảm thiểu các chứng bệnh do dùng nguồn nước 

không đạt tiêu chuẩn gây ra; tỷ lệ dùng nước đạt 97%. 

b) Chất lượng, hiệu quả sử dụng, công tác bàn giao đưa vào sử dụng, việc 

duy tu sửa chữa: Các công trình được đầu tư xây dựng đáp ứng mục tiêu đầu tư 

đề ra, đã được bàn giao cho các đơn vị thụ hưởng để đưa vào khai thác sử dụng, 

quản lý để đảm bảo sử dụng bền vững lâu dài. 

3. Sắp xếp tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nƣớc ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn: Năm 2016, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy 

quản lý nhà nước Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư số 

14/2015/TTLT-BNTPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của liên Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ để nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà 

nước về nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. 

Cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn ở cấp huyện là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu 

trách nhiệm trực tiếp tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; 

phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, 

thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác 

xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.   

Về cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện gồm: 01 trưởng phòng, 02 phó Trưởng phòng và các chuyên viên, các bộ 

phận chuyên môn được phân công phụ trách các lĩnh vực: Chăn nuôi thú y, 

trồng trọt, lâm nghiệp, thủy lợi, hợp tác xã, thủy sản... tổng số biên chế là 8 biên 

chế, được UBND huyện giao, trên cơ sở với vị trí việc làm gắn với chức năng 

nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của đơn vị và đảm bảo thực hiện hoàn thành các 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản được giao. 

Căn cứ Quyết định 912/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện thành phố trên cơ sở 

hợp nhất Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật thuộc các Chi 

cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, trên cơ sở hợp nhất 

các đơn vị theo quyết định của UBND tỉnh, hiện nay thành lập Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp huyện, với chức năng: tham mưu, giúp UBND, chủ tịch UBND 

huyện thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực trồng trọt, 

bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thý y, thủy sản; các hoạt động khuyến nông, khuyến 

lâm, ứng dụng, chuyển giao KHKT và dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện. 
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4. Đánh giá việc quản lý chất lƣợng, an toàn thực phẩn về nông 

nghiệp nông thôn 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thức phẩm, UBND huyện đã chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn 

kiểm tra liên ngành về kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, thẩm định đánh 

xếp loại cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản và 

vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển 

khai tuyên truyền các nội dung tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qui định việc thẩm 

định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 quy định 

phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. Thực hiện việc kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức 

an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, 

do làm tốt công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong giai đoạn qua 

trên địa bàn không xẩy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.  

5. Đánh giá chất lƣợng đội ngũ khuyến nông, cán bộ làm công tác 

chuyển giao khoa học công nghệ: Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng 

hoạt động đội ngũ cán bộ khuyến nông, thú y viên, cán bộ làm công tác chuyển 

giao khoa học kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu nông 

nghiệp. Đội ngũ cán bộ Khuyến nông huyện có năng lực, chuyên môn các lĩnh 

vực trồng trọt, chăn nuôi, Lâm nghiệp... nhiệt tình, trách nhiệm trong triển khai 

nhiệm vụ, nắm chắc và bám sát địa bàn hoạt động. Phối hợp tốt cùng Hội đoàn 

thể, UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật sản 

xuất, dạy nghề lao động nông thôn. Ngoài ra lực lượng Khuyến nông viên cơ sở 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đã giúp cho ngành nông nghiệp địa phương 

thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình giống cây 

trồng, vật nuôi mới đạt năng suất, chất lượng, mang tính sản xuất hàng hóa, nâng 

cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, giúp nông dân thay đổi tập 

quán canh tác truyền thống nhỏ lẻ; góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời 

sống của người dân nông thôn nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Cũng thông qua lực lượng này, công tác vận động, tuyên truyền chủ trương 

chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân nhanh và mang lại kết quả cao.  

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có khó khăn, hạn chế như: một số 

Khuyến nông viên năng lực chuyên môn còn hạn chế nên công tác tham mưu 

đối với chính quyền xã và tư vấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến nông dân còn 

chậm và lúng túng. Khuyến nông viên xã được hưởng phụ cấp 1,0 mức lương tối 

thiểu, hợp đồng làm việc theo từng năm. 
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6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phát hiện vi phạm, sai 

phạm: Tăng cường công tác giám sát đầu tư; quản lý, sử dụng các nguồn vốn 

đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên quan tâm công tác thẩm tra 

báo cáo quyết toán các công trình XDCB, tổng số công trình đã thực hiện thẩm 

tra quyết toán là 175 công trình, với tổng giá trị công trình đề nghị thẩm tra 

quyết toán là 306.782 triệu đồng, giá trị sau thẩm tra là 304.645 triệu đồng, số 

tiết kiệm được cho ngân sách là 2.137 triệu đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Để Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới và Chương trình Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm 

là kết cấu hạ tầng giao thông đi vào thực tiễn, các cấp, các ngành đã tập trung 

công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, sự cần thiết phải thực hiện tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là 

hạ tầng giao thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và 

nhân dân; triển khai thực hiện, nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, điển 

hình, tiên tiến; huy động và được nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng 

nông thôn mới, đặc biệt là phong trào làm đường giao thông nông thôn. Một số 

mô hình chăn nuôi, sản xuất được nhân rộng như: trồng cây Ba Kích, cây Sa 

Nhân, …; trong lĩnh vực chăn nuôi đã có những mô hình theo hướng gia trại tập 

trung mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể, như: chăn nuôi Bò bán chăn thả, nuôi 

Dê, Gà, Vịt cổ xanh,…. Một số cây trồng chủ lực được xác định tiếp tục phát 

triển trở thành hàng hóa, mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân như 

cây Thông, cây Keo. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp tăng bình quân 

6,07%/năm; đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 51,75%, 100% thôn 

có đường ô tô đến trung tâm thôn, tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã 

đạt 90%. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Kết quả tái cơ cấu trong thực tiễn mới chỉ bước đầu, chưa tạo được 

chuyển biến rõ nét; quy mô sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; tốc độ 

chuyển dịch trong nội ngành còn chậm; việc chuyển đổi diện tích cây trồng kém 

hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả hơn chưa linh hoạt; việc nhân rộng mô 

hình hiệu quả vào sản xuất chưa nhiều; thiếu liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân.  

 Chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu nuôi tận dụng, chưa thành hàng hóa, 

sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi trên thị trường thấp; thị trường tiêu thụ 

khó khăn, thiếu bền vững. 

 Mặc dù đã được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và có sự 

chuyển biến rõ rệt, nhưng hệ thống đường giao thông chưa đồng bộ, chưa đáp 

ứng được nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nông thôn; 

vốn đầu tư và công tác xã hội hóa còn hạn chế; tỷ lệ đường giao thông nông thôn 

chưa được cứng hóa còn cao (48,3%) 
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3. Nguyên nhân khó khăn, hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

 Xuất phát điểm ngành nông nghiệp thấp, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; cơ 

sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều công trình đầu tư lâu ngày đã xuống cấp, 

chưa đảm bảo phục vụ sản xuất, dân sinh; thu nhập và đời sống của một bộ phận 

nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sức 

đầu tư phát triển sản xuất và xã hội hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.  

Diện tích tự nhiên lớn, địa hình có độ dốc lớn, bị chia cắt bởi các hệ thống 

sông, suối; dân cư sống phân tán, đòi hỏi xuất đầu tư lớn; việc huy động vốn của 

doanh nghiệp và nhân dân còn khó khăn. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số xã chưa quyết liệt, đặc biệt là chỉ 

đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chưa định hướng rõ cây trồng, 

vật nuôi chủ lực mang tính đột phá, chưa tạo được sản phẩm hàng hóa có sức 

cạnh tranh. Tư duy của người dân chậm đổi mới, còn mang nặng tính sản xuất 

nhỏ, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, trình độ dân trí không đồng đều, 

chưa chủ động tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất. 

Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, một bộ phận nhân dân 

trong việc huy động, xã hội hóa nguồn lực để đầu tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng còn 

hạn chế, coi việc đầu tư là trách của nhà nước. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Chƣơng trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới 

- Tiếp tục nâng cao, đổi mới công tác tuyên truyền sâu rộng đến các 

ngành, các cấp, từng cán bộ, đảng viên và người nông dân nắm rõ thông tin và 

đồng thuận cao trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới gắn 

với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thay đổi nhận thức, tư duy, tập 

quán sản xuất từ nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển hàng hóa quy mô lớn, hiệu 

quả cao và bền vững. 

- Tập trung phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực theo quy 

hoạch, nhằm hiện thực hóa vai trò chủ lực của các sản phẩm; đẩy mạnh áp dụng 

khoa học công nghệ trong sản xuất, an toàn thực phẩm nâng cao giá trị sản 

phẩm, hình thành liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp, 

hợp tác xã và người nông dân.  

- Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở 

chế biến, bảo quản sau thu hoạch; phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại; xây 

dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung; tăng cường ứng dụng cơ giới hóa, khoa 

học kỹ thuật trong sản xuất. 

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất; tập trung huy động nguồn lực để 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất. Nâng cao hiệu 
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quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt. 

- Tăng cường công tác bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh rừng; phát triển lâm 

nghiệp bền vững trên cơ sở thực hiện quy hoạch 03 loại rừng, kết hợp hài hòa 

giữa phát triển lâm nghiệp với phát triển nông nghiệp và chăn nuôi; đẩy mạnh 

trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất và cây dược liệu như: Ba Kích, Sa Nhân,.. 

2. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ 

tầng giao thông 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng phù hợp với nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, bố trí 

nguồn lực từng bước thực hiện quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình 

đầu tư. Thực hiện công bố, công khai quy hoạch đã được duyệt theo quy định; 

tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng 

theo quy hoạch được duyệt. 

- Đổi mới và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, phương thức huy động 

vốn đầu tư, trọng tâm là vốn ngoài ngân sách. Tranh thủ nguồn vốn để tập trung 

đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng 

giao thông. 

- Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chú trọng công 

tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định của pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; rà soát, kịp thời điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất phù hợp với nhu cầu phát triển; tổ chức quy hoạch các 

khu tái định cư, khu vực khai thác đất, bãi đổ đất thải xây dựng để tạo quỹ đất. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng 

nhận đầu tư, thủ tục giao đất, cho thuê đất, quy trình thủ tục đầu tư. Tăng cường 

kiểm tra, giám sát đầu tư; quản lý, khai thác, sử dụng công trình hiệu quả; đẩy 

mạnh công tác xã hội hóa duy tu, bảo dưỡng công trình.  

3. Tăng cƣờng quản lý sử dụng vốn đầu tƣ công; nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nƣớc lĩnh vực ngành 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 15/2015/NĐ-CP 

ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, tạo cơ 

chế thu hút doanh nghiệp hợp tác đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng nông 

nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết gắn sản xuất gắn chế biến và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.   

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hiệu lực quản lý nhà nước về nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn.  

- Nâng cao năng lực hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông 

lâm thủy sản và thanh tra chuyên ngành về nông nghiệp và phát triển nông thôn 

địa phương.  

- Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cán bộ khuyến nông, 

cán bộ làm công tác chuyển giao nghiên cứu khoa học. 
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V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Tiếp tục hỗ trợ kinh phí để đầu tư đồng bộ, xây dựng các hạng mục kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn như thủy lợi, giao thông, trường 

học, điện... nhằm phục vụ tốt cho việc phát triển sản xuất và giao thương, hoàn 

thành mục tiêu xây dựng nông dựng nông thôn mới, thúc đẩy tăng trưởng và 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Tiếp tục quan tâm đến các hoạt động khuyến nông, các chế độ chính sách 

ưu đãi đối với đội ngũ khuyến nông viên cấp xã để góp phần thực hiện tốt các 

nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Đoàn giám sát của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Đoàn giám sát Thường trực HĐN tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH, NN&PTNT 

 KT&HT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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