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Số 14-KH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Kon Tum, ngày 24 tháng 5 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

thực hiện Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị  

về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 

----- 

Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị "về bảo 

đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030" (Kết luận số 81-KL/TW), Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai 

trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh lương thực trong tình 

hình hiện nay. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, 

huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc phát triển nhanh, đa dạng và bền 

vững ngành nông nghiệp của tỉnh, đảm bảo sản lượng, chất lượng nguồn lương 

thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân trên địa bàn. 

2. Yêu cầu:  

- Việc triển khai thực hiện Kết luận số 81-KL/TW phải gắn với các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, 

chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; việc chuyển đổi cơ cấu ngành nông 

nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương; bảo đảm mục tiêu an sinh 

xã hội, giảm nghèo bền vững và tạo điều kiện để người nông dân từng bước vươn 

lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp.  

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, địa phương, xác định vai trò, trách 

nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Mục tiêu 

- Giữ diện tích gieo trồng lúa trên địa bàn tỉnh ổn định đến năm 2030 là 

23.215 ha; tăng cường thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm 

tăng năng suất, chất lượng, giá trị ngành gạo của tỉnh. Quy hoạch phù hợp vùng 

trồng rau, củ, quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản nhằm cung 
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cấp đầy đủ, đa dạng, an toàn, chất lượng ngày càng cao các loại thực phẩm cho 

Nhân dân. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho 

người nông dân; phấn đấu thu nhập của người dân khu vực nông thôn vào năm 

2030 cao gấp hơn 1,5 đến 2 lần so với năm 2020; đảm bảo khả năng tiếp cận và chi 

trả cho nhu cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu. 

- Đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng với khẩu phần ăn cân đối, khoa học; nâng mức 

tiêu thụ lương thực; phấn đấu giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể 

thấp còi từ 36% năm 2020 xuống dưới 31,5% vào năm 2030 và thể nhẹ cân từ 

20,9% năm 2020 xuống dưới 12,5% vào năm 2030; tỉ lệ béo phì của trẻ em dưới 5 

tuổi ở nông thôn dưới 5% và thành thị dưới 10%. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền về công tác đảm bảo an ninh lương thực 

- Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phong phú, nội dung phù hợp với từng 

vùng và từng nhóm đối tượng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh lương thực, gắn với Cuộc vận động “Làm 

thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho người 

đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; trong đó, khắc phục tư 

tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ lương thực của Nhà nước, tình trạng sản xuất 

phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, phá rừng làm nương rẫy của một bộ phận Nhân 

dân trên địa bàn. 

- Cụ thể hoá một số chỉ tiêu và giải pháp về bảo đảm an ninh lương thực cho 

người dân trên địa bàn trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh 

và các huyện, thành phố. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 894-

CV/TU, ngày 15-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "về triển khai thực hiện Kết 

luận số 54-KL/TW, ngày 07-8-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" và các chủ 

trương của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn (như: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…) trên địa bàn tỉnh. 

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo triển khai thực hiện 

thường xuyên. 

2.2. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh theo 

hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi 

giá trị 
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- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong việc rà soát, đánh giá, quản 

lý, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp, nhất là xác định các vùng trọng điểm, 

chuyên canh sản xuất lương thực, thực phẩm ở những địa bàn có lợi thế; bổ sung, 

cập nhật vào Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.  

Trong đó, xác định diện tích vùng trồng cây lương thực, thực phẩm đảm bảo 

nhu cầu sản xuất của địa phương; kết hợp với bố trí phần diện tích phù hợp để 

chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng dược liệu và các loại cây trồng có 

giá trị kinh tế cao tại những nơi có điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng, nhằm giúp 

người dân trên địa bàn vừa có nguồn lương thực sử dụng và tích lũy, vừa có nguồn 

thu nhập cao từ các loại cây trồng khác, góp phần vươn lên thoát nghèo bền vững. 

- Đẩy mạnh dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng "cánh đồng lớn" 

thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp 

sạch, nông nghiệp hữu cơ. Khôi phục, bảo tồn một số giống cây trồng bản địa đặc 

trưng trên địa bàn, gắn với Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

Chú trọng công tác bảo quản, chế biến sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc và đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao giá trị các mặt hàng lương thực, thực 

phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân và hướng đến xuất khẩu. 

- Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Tăng cường giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp 

hiện có; thành lập mới các hợp tác xã khi đủ điều kiện, đảm bảo thực chất và hoạt 

động đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế khuyến khích các 

hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp theo 

hình thức hợp tác, liên kết với nhau theo chuỗi giá trị. 

- Rà soát, đề nghị cơ quan Trung ương quan tâm bố trí vốn, kết hợp với nguồn 

vốn từ ngân sách địa phương để sửa chữa, nâng cấp, đầu mới mới hệ thống điện, 

giao thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình đa mục tiêu, đảm bảo 

cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn.  

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo 

triển khai thực hiện thường xuyên. 

2.3. Nâng cao khả năng và quyền tiếp cận của người dân đối với lương 

thực, thực phẩm an toàn, bảo đảm dinh dưỡng 

- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thương mại lương thực, 

thực phẩm (hệ thống kho dự trữ, bảo quản, logistics, kênh phân phối, lưu thông 

hàng hóa…); thúc đẩy phát triển hệ thống chợ, cửa hàng bán buôn, bán lẻ theo 

hướng rộng khắp đến tận các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhằm 

đáp ứng được nhu cầu tiếp cận lương thực của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Xây 

dựng hệ thống thông tin dự báo về sản xuất, chế biến, tiêu thụ lương thực, thực 
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phẩm, kết nối cung cầu, đảm bảo không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm 

vào các dịp lễ, tết, thiên tai, dịch bệnh... 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thị trường hàng hoá, nhất là nâng 

cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương 

trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử 

lý nghiêm hành vi buôn bán thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, hàng giả, hàng 

nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn. 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng để người 

dân nhận biết, lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc, xuất xứ; xây 

dựng khẩu phần ăn cân đối, khoa học, đủ chất dinh dưỡng, nhất là đảm bảo khẩu 

phần ăn của thanh thiếu niên, nhi đồng, chú trọng nâng cao dinh dưỡng cho học 

sinh nội trú, bán trú, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao tầm vóc, 

thể lực, trí lực của người Việt Nam.  

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo 

triển khai thực hiện thường xuyên. 

2.4. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách bảo đảm an ninh 

lương thực quốc gia 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn hiện có; chủ động rà soát, kiến nghị cơ quan Trung ương điều 

chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách mới nhằm khuyến khích và đẩy mạnh phát 

triển kinh tế nông, lâm nghiệp cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi để thu hút tốt hơn 

nữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn; có chế tài xử lý vi phạm đủ sức răn đe đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các 

quy định về an toàn thực phẩm và an ninh lương thực quốc gia. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa theo 

quy định của pháp luật nhằm bảo đảm mục tiêu tối thiểu giữ được ổn định diện tích 

đất lúa trên địa bàn tỉnh. 

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh triển 

khai thực hiện thường xuyên. 

2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trình độ nghiên cứu, ứng dụng, 

chuyển giao khoa học công nghệ 

- Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác khuyến nông 

và dịch vụ nông nghiệp, nhất là ở cơ sở, đảm bảo có đủ khả năng tư vấn, hướng 

dẫn và chuyển giao kỹ thuật canh tác, ứng dụng khoa học, công nghệ cho người 

dân để nâng cao hiệu quả sản xuất, gắn với phát triển nông nghiệp theo hướng bền 

vững trong tình hình hiện nay.  
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- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Trong đó, tập trung làm tốt việc khảo sát và tổ chức dạy các ngành, nghề gắn với 

yêu cầu việc làm của các dự án nông nghiệp trên địa bàn, nhu cầu của thị trường 

lao động và phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, ứng 

dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến và lưu thông các sản 

phẩm nông nghiệp, nhất là sản xuất nông nghiệp thông minh, tiên tiến, thích ứng 

biến đổi khí hậu. Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng các loại giống năng suất 

cao, chất lượng tốt, ít sâu bệnh, hạn chế sử dụng nước và chịu được ngập úng, hạn 

vào canh tác trên địa bàn tỉnh. 

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh triển 

khai thực hiện thường xuyên. 

2.6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh lương thực; 

quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, sinh thái, thích ứng 

với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai 

- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn ở cấp cơ sở. Đổi mới, nâng cao 

hiệu quả phối hợp trong công tác giám sát an toàn thực phẩm. Xây dựng quy chế 

phối hợp giữa các cơ quan có cùng nhóm chức năng quản lý nhà nước về an ninh 

lương thực. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách xã hội hóa các dịch vụ công 

trong nông nghiệp theo quy định của pháp luật.  

- Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và ứng dụng công nghệ để kiểm soát, 

quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp. Rà soát, có giải pháp sớm chấm dứt tình 

trạng bỏ hoang, sử dụng lãng phí đất nông nghiệp. 

- Tăng cường giám sát, theo dõi, dự báo, cảnh báo các tác động của thời tiết 

đến sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh để có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu 

quả. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất, nước, rừng, gắn với 

thích ứng biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thú y, bảo vệ thực vật nhằm đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ cây trồng, vật nuôi, thủy sản trong tình hình hiện nay. Đồng thời, 

tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng hợp lý, từng bước giảm thiểu phân bón 

hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, hướng đến sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ 

cao nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe người dân.  

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản 

xuất, kinh doanh mặt hàng này, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 
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* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo 

triển khai thực hiện thường xuyên. 

2.7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh lương thực 

- Chủ động thu hút các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

vùng nông thôn từ các tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhất là hỗ 

trợ việc nâng cao hiệu quả sản xuất lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường mối quan hệ với các địa phương của các nước có nền nông 

nghiệp phát triển để nghiên cứu, học tập các mô hình, phương thức sản xuất tiên 

tiến, hiện đại; thu hút các nhà đầu tư quốc tế đến đầu tư tại tỉnh, tạo điều kiện để 

các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh thâm nhập vào hệ thống phân phối toàn cầu. 

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh triển 

khai thực hiện thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy căn 

cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, tiến hành phổ biến, tuyên truyền, quán 

triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, 

đơn vị. 

2. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

triển khai thực hiện tốt Kết luận số 81-KL/TW và Kế hoạch này, gắn với việc thực 

hiện Quyết định số 1975/QĐ-TTg, ngày 02-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ "về 

ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 81-KL/TW của Bộ Chính trị", 

Nghị quyết số 34/NQ-CP, ngày 25-3-2021 của Chính phủ "về bảo đảm an ninh 

lương thực quốc gia đến năm 2030". Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện; tham mưu việc sơ kết, tổng kết theo quy định. 

 

 Nơi nhận: 

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Các huyện ủy, thành ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa  
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