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Trong nhüng nàm qua, viÇc chuyên dôi co câu cây tràng nôi chung và
chuyén dôi co câu cây tràng trên dât tràng lüa nôi riêng, dâ dugc câc câp uÿ
dâng, chfnh quyèn câc câp quan tâm, lânh dpo, chi dpo và dat nhûmg két quâ tich
cgc. Nhièu mô hinh liên t<ét san xuât, chuyén eôi rugng trüng sang sâ,:r xuât da
canh, chuyérr dôi co câu cây tràng tù ffèng lüa sang trèng cây hang nàm, cây lâu

-Ànàm ho{c trông lüa kêt hçrp nuôi trông thüy san dat hiêu quâ kinh tê cao, gôp
phàn nâng cao hiÇu quâ sü dung dât nông nghiÇp, thüc dây san xuât hang hoâ
trong nông nghiÇp, nâng cao giâtri sân xuât t ên ilcrn vi canh tâc vànâng cao thu
nhâp cho nguài nông dân, phât triên kinh té - xâ hôi cüa dia phucrng.

Tuy nhiên, trong quâ trinh thpc hiÇn vân côn tàn t4i, han ché: Diên tich
chuyên Aôi ntrin chung côn nhô lé, chua tpo vung cây trông hang hôa t$p trung,
phât trién nông nghiêp ung dung công nghç cao; co ché, chinh sâch liên quan côn

bât câ.+p, chfm Aôi mOi nên chua khuyén-tfifch dugc nông dân và doanh nghiêp
dàu tu tich tp ru9ng dât, chuyên Aôi co câu cây tràng nhàm nâng cao hiÇu quâ sü

dung dât. COng tâc qlën 1ÿ nhà nuôc uè Aât dai côn thiéu ch{t chë, côn dê xây ra

mQt si5 vi phpm trong quân lÿ, sü dung dât nông nehiÇp.

Oé t<trâc phuc nhüng tàn tpi, han ché nêu trên, tiép tpc thUc hiên c6 hiÇu quâ

câc chü truong, chinh sâch cüa Dâng và Nhà nuôc trong phât triên san xuât nông
nghiÇp n6i chung, trong viÇc khuyén khich nông dân và doanh nghiêp dàu tu tich
tp ruQng dât, chuyén Aôi co câu cây trèng, vft nuôi nhàm nâng cao hiÇu quâ sü

dung Oât nôi riêng; Ban Thuong ru Tinh üy yêu càu câc câp üy d*rg, chinh
quyèr, M{t tran Tô qu6c, câc doàu: thê chinh tri - xâ hQi, câc sô, ban, nganh và

\. a, -À A , aa Lnguùi drmg dâu câp uÿ dang, chinh quyên, Mat tran tô quôc, tô chüc chinh trf -
xâ hQi, thü truong câc sô, ban, ngành tinh tpp trung lânh d4o, chi clpo thUc hiên
tôt câc nQi dung trgng tâm sau:

1- Tiép tçc tuyên truyèn, quan triÇt sâu sâc chü truong, itucrng lôi cüa Dâurg,

phâp lugt cüa Nhà nuôc và chü tru<rng, chinh sâch cüa Tinh vè tich tp ruQng dât,

chuyén dôi co câu cây tràng trên dât trông lüa dê dôi môi, tô chüc tpi sân *.rât,
nâng cao gîâtrf, hiÇu quâ sü dung Afulrlii can bq, dâng viên và câc tâng lorp nhân
dân trong tinh, t4o sg th6ng nhât trong tu tuôrng và hanh dông cua câ hÇ thông
chinh trf và câc tàng lcrp nhân dân vè ÿ nghTa, vai trô, hiÇu quâ cüa tich tp ruQng

dât, chuyén dôi co 
"âu 

cây trèng và nuôi trèng thüy san trên dât lüa.

2- Téngcuôrng sg lânh d4o, chi dpo cüa câc câp üy ilang, ntrât là vai trô, üâch
nhiÇm cüa nguài dung dàu trong lânh dpo, chi dpo chuyén dôi co câu sâ,n xuât nông
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nghiÇp; sg quyét HÇt, sât sao cüa câc câpchinh quyèn, Mët tran Tô quôc và câc doan

thê chinh tri - xâ hôi trong công tac tuyên truyèn, triên khai, tô chirc thuc hiên

chuyên clôi co câu cây tràng trên ctât tràng lüa. Xâc dinh viêc tich tu ruông dât va
chuyên dôi co câu cây tràng, vQt nuôi phù hçrp trên dât tràng lüa là giâi phâp dé nâng

cao giâ tri san 
"uât, 

thu nhQp cüa nguài dân, tao dôt phâ trong tâi co câu san xuât
nông nghiêp và là co sô <té rmg dung công nghê cao vào san xuât.

3- Tiép tgc ban hành co ché, chfnh sâch, tao dièu kiên thuan lgi cho nông
dân và doanh nghiêp dàu tu tich tp rugng dât, chuyén Aôi .o câ., cây tràng ftên
dât trèng lüa; rà soât, bô sung, süa cÏôi câc chinh sâch hô trg dàu tu, img dung
khoa hqc - công nghe, tô chirc san xuât tqi câc,.ùng chuyên Aôi nfràm Ëng nàng
ruât, chât lugng, giâtri san phâm.

4- Nâng cao hiÇu quâ quân lÿ nhà nuôc vè eât dai, nhât là dât nông nghiÇp;
tiép Qc rà soât, xü 1ÿ nghiêm câc vi pham trong thUc hiên chuyên dôi ruEng trüng
sang sân xuât da canh; rà soât câc diÇn tich dâ chuyên dôi, néu thgc su 1à vùng
üng trüng, [èn thüa ggn rfug, phù hçrp quy hopch, ké hopch sü dpng dât thi clua

vào ké ho4ch chuyén Aôi Oé phât trién sân xuât. Kiên quyét không dé nây sinh câc
sai phpm môi trong thUc hiÇn chuyên dôi; xü lÿ trâch nhiÇm cüa nguùi drmg dàu
dia phuong, don vi dê xây ravi ph4m.

Ban Cân sy dang Üy ban nhân dân tinh chi dpo Ûy ban nhân dân tinh triên
khqi thuc hiÇn c6 hrçuqua_IGjo?c-lr chuyén dôi co câu cày tràng trên dât trông
lüa tinh Hà Nam giai dopn 2019 - 2020, dinh hucrng dén nâm 2025.

5- Câc huyÇn üy, thà,nhuÿ, ban can sg dâng, clang doàur, d*g üy @. thuQc Tinh
uÿ chi dgo tuyên tuyèn, quan tiÇt thUc hiên Chi thi t4r dia phuong, don vf minh.

6- Ban Cân sg Eang Üy ban nhân dfu tinh chü tri phOi hç'p vôi Ban Tuyên
giâo Tinh uÿ, Vàn phông Tinh uÿ clôn cTôc thgc hiÇn Chî thi này, dinh kÿ hàng
quÿ bâo câo Ban Thucrng vp Tinh üy két quâ thgc hiÇn.

Chi thi này phô bién dén chi bô./.

Noi nhân:
- Ban Bi thu, I dê bdo cdo
- Vàn phông TV/, I

- Câc dông chi Tinh üy viên,
- Céc tnn xây (mg Dang BCS tlang Dâng than tinh,
- Câc huyÇn ùy, thanh ùy, tlâng üy tr.uc thuQc tinh,
- Câc sô, ban, ngành, MT[Q, doàn thê tinh,
- Luu Vàn phèng Tinh üy.
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