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Về việc triển khai các định hướng chỉ 

đạo qua Thư ngỏ của Uỷ viên BCH 

Trương ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Lê Minh Hoan ngày 12/5/2021 

Kon Tum, ngày      tháng    năm  

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện;  

- Phòng Kinh tế thành phố. 

 

 Ngày 12/5/2021, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan có Thư ngỏ gửi lãnh đạo các Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong thư 

của Bộ trưởng có nhiều định hướng có tính chiến lược quan trọng và lâu dài để 

tổ chức, xây dựng và phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

nước ta trong thời gian đến.  

Để triển khai các định hướng của Bộ trưởng Lê Minh Hoan và vận dụng 

có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Kon tum dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề tham vấn ý kiến của tất cả 

các cơ quan chuyên môn trong ngành, các đơn vị liên quan và các nhà khoa học 

có chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn phong phú về Nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn, từ đó tổng hợp, xây dựng Báo cáo chuyên đề đề xuất UBND 

tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Đối với các cơ quan chuyên môn ở địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn trực thuộc Sở, các 

phòng nông nghiệp các huyện, phòng kinh tế thành phố tổ chức nghiên cứu Thư 

ngỏ của Bộ trưởng (kèm theo văn bản này), tổng hợp, báo cáo đề xuất ý kiến của 

đơn vị với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Nhận thức về chuyển đổi nhận thức từ tư duy sản xuất nông nghiệp 

sang tư duy kinh tế nông nghiệp và từ chuyển đổi tư duy sang chuyển đổi mô 

hình tăng trưởng nói chung và sự vận dụng vào điều kiện cụ thể của ngành nông 

nghiệp và PTNT (bao gồm Nông - Lâm - Thuỷ sản) của tỉnh Kon Tum thế nào ? 

2. Những nút thắt "manh mún, nhỏ lẽ, tự phát" và các điểm nghẽn "chi phí 

cao, chất lượng thấp" của nền sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

được biểu hiện cụ thể như thế nào và từ đó đề xuất các biện pháp, giải pháp đột 

phá để tháo gỡ, khơi thông các nút thắt, điểm nghẽn đó? 
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3. Những kế sách, giải pháp đột phá nào cần phải làm để địa phương thu 

hút được nhiều doanh nghiệp lớn, có uy tín và tiềm lực đến đầu tư và liên kết 

sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần giúp ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt là trong lĩnh 

vực phát triển dược liệu, để tỉnh Kon Tum trở thành "Trung tâm sản xuất dược 

liệu lớn của cả nước vào năm 2025"? 

4. Qua nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, kinh nghiệm thực tiễn sản xuất nông 

nghiệp trong nước và ở địa phương, mỗi đơn vị trong lĩnh vực chuyên môn phụ 

trách của mình phải giới thiệu, đề xuất ít nhất 4 mô hình sản xuất nông nghiệp 

bao gồm:  01 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; 01 mô hình sản xuất nông 

nghiệp tuần hoàn, 01 mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, 01 mô hình sản 

xuất nông nghiệp sinh thái và đề xuất khả năng áp dụng từng mô hình tại tỉnh 

Kon tum. 

Các Báo cáo nghiên cứu và đề xuất, đề nghị các đơn vị gửi vể Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (qua phòng Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 

20/6/2021 để tổng hợp báo cáo tại Hội nghị chuyên đề của Sở và chọn lọc, giới 

thiệu trên Trang thông tin điện tử của ngành. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có 

chất lượng cao./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Lưu: VT, VP (Thanh). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Liêm 
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