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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng 

  

Căn cứ Văn bản số 2064/SNN-KH ngày 13/9/2022 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT, về việc hoàn thiện các nội dung quy hoạch phục vụ Quy hoạch tỉnh Lâm 

Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo “Nghiên cứu đề xuất cơ sở hình thành 

phương án phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn 2050”, Chi cục Trồng trọt và BVTV có ý kiến như sau: 

 1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo “Nghiên cứu đề xuất 

cơ sở hình thành phương án phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050”. 

 2. Đề nghị Liên danh tư vấn GITAD nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung một 

số nội dung sau: 

 a) Trang 27 tại mục 1. Phần thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ 

trong sản xuất nông nghiệp:  

- 1.1 Ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp: Xem xét diện tích ứng 

dụng công nghệ thông minh 194,7 ha đến năm 2020 (dự thảo nêu 239 ha).  

  - 1.2. Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ: Kiến nghị bổ sung 

số liệu về công tác nghiên cứu khoa học công nghệ đã triển khai bao nhiêu đề 

tài; chuyển giao khoa học công nghệ cho bao nhiêu doanh nghiệp, HTX và nông 

dân ứng dụng.  

 b) Trang 28 tại mục 2. Đào tạo nguồn nhân lực: kiến nghị bổ sung đánh 

giá đã đào tạo được bao nhiêu nhân lực phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo 

quản nông sản, ... 

 c) Trang 32. tại mục VI Phân tích SWOT: đề nghi xem xét lại nhận định 

quỹ đất cho phát triển nông nghiệp vẫn còn rộng lớn. 

 d) Trang 49: tại mục 1. Quan điểm phát triển: Kiến nghị bổ sung nội dung 

Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo 

hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân 

văn minh sau ý thứ 2 “Tiếp tục tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp…..). 
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 e) Trang 50: tại mục 2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, kiến nghị bổ 

sung các nội dung sau:  

- Diện tích nông nghiệp công nghệ cao đạt ít nhất 30% diện tích canh tác 

trong đó diện tích nông nghiệp thông minh đạt 3.000 ha. 

- Nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững, đến năm 2030 thu 

nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 3 lần năm 2020. Giảm tỷ lệ 

hộ nghèo hàng năm trên 1,5% (tron  mục tiêu tổn  quát có nêu nội dun  này, 

nhưn  mục tiêu cụ thể khôn  có; mục tiêu cụ thể này đã được tỉnh   m   n  

ban hành tron  nội dun  Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nôn  n hiệp 

và nôn  thôn bền vữn   iai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết 

định số 1065/Q -UBND ngày 15/6/2022).  

f) trang 51: mục 1. Định hướng phát triển theo các sản phẩm, lĩnh vực: đề 

nghị bám sát các nội dung tại Quyết định 1065/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển 

nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-

2030, tầm nhìn đến 2050. 

 g) Trang 54: tại mục g) Phát triển giống cây trồng nuôi cấy mô: Kiến nghị 

bổ sung đến năm 2030 phương án phát triển nuôi cấy mô hình thành nên cụm 

công nghiệp sản xuất giống mang tầm khu vực với sản lượng trên 120 triệu cây 

giống invitro/năm; trong đó hàng năm xuất khẩu khoảng 75 triệu cây giống 

invitro. 

 h) Trang 55. đề nghị nghiên cứu gộp nội dung định hướng phát triển các 

vùng trồng trọt tập trung với phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao. 

 Trên đây là ý kiến của Chi cục Trồng trọt và BVTV đối với dự thảo báo 

cáo “Nghiên cứu đề xuất cơ sở hình thành phương án phát triển ngành nông, 

lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050”, kính gửi Sở Nông 

nghiệp và PTNT tổng hợp chung./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục;              

- Lưu VT.                                                                                                                                                                                                     
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          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                          Trần Quang Duy 


		2022-09-20T11:24:28+0700
	Việt Nam
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật<bvtv@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-20T11:24:46+0700
	Việt Nam
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật<bvtv@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




