
 Kính gửi:   

   - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

   - Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở. 

Thực hiện Văn bản số 1312/SNN-KHTC ngày 01/07/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham mưu, xây dựng nội dung đưa vào 

Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của 

BCH Trung ương Đảng khoá XIII, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang, đề xuất 

một số nội dung “Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-

NQ/TW” như sau: 

 - Đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với phổ biến và hướng dẫn 

kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn, đi sâu hướng dẫn giúp nông dân tiếp cận các cơ chế, chính sách khuyến 

khích phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, huyện.  

-  Mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2030: 

  Hình thành tập trung các vùng sản xuất hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm, thân thiện môi trường, nâng cao thu nhập, sản xuất nông nghiệp theo 

hướng hữu cơ. Chuyển giao quy trình kỹ  thuật nhằm nâng cao kiến thức chuyên 

môn cho cho các hộ sản xuất tự làm chủ kỹ thuật; Liên kết phát triển sản xuất 

giữa các nông hộ với Doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm 

phát triển bền vững. 

- Tầm nhìn đến năm 1945: 

 Xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững, sản phẩm quy mô 

lớn, có giá trị kinh tế cao, gắn kết với thị trường trong và ngoài nước. 

Ủy ban nhân dân huyện kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT,UBND. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG 
 [ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND 

V/v tham mưu, xây dựng nội dung đưa 

vào Chương trình hành động của Tỉnh 

uỷ về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW 

của BCH Trung ương Đảng khoá XIII 

Vũ Quang, ngày      tháng  07 năm 2022 
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