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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về Quy hoạch đất trồng lúa và số hóa bản đồ quy hoạch đất
trồng lúa cấp xã đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
----Tại phiên họp ngày 18/3/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã
nghe báo cáo và cho ý kiến về Quy hoạch đất trồng lúa và số hóa bản đồ quy
hoạch đất trồng lúa cấp xã đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận. Sau khi nghe đơn vị tư vấn, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế
nông nghiệp miền Trung trình bày báo cáo và ý kiến tham gia của các thành
viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:
Nhất trí cao với Quy hoạch đất trồng lúa và số hóa bản đồ quy hoạch đất
trồng lúa cấp xã đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận như đề án đã trình. Theo đó, đồng ý bố trí quy hoạch đất trồng lúa trên
địa bàn toàn tỉnh đến năm 2015 là 48.898 ha, đến năm 2020 là 46.000 ha và đến
năm 2030 là 45.424 ha.
Để triển khai thực hiện quy hoạch này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất
với hệ thống các giải pháp nêu trong Quy hoạch, cũng như Tờ trình số 768/TTrUBND, ngày 07/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời lưu ý thêm:
1. Với đặc điểm đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh rất dễ biến động, do hệ
thống các công trình thủy lợi đang trong quá trình tiếp tục được đầu tư, phát
triển; có một số loại cây trồng hiệu quả cao hơn cây lúa.... Do đó, việc Quy
hoạch đất trồng lúa và số hóa bản đồ quy hoạch đất trồng lúa cấp xã là công cụ
rất tốt để quản lý chặt quỹ đất trồng lúa của tỉnh, góp phần cùng cả nước đảm
bảo an ninh lương thực quốc gia.
2. Trong tổ chức thực hiện Quy hoạch, các cấp chính quyền phải tăng
cường đúng mức công tác quản lý nhà nước theo quy hoạch được duyệt. Trước
hết phải công khai quy hoạch trong dân để mọi người biết và thực hiện nghiêm
Quy hoạch; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm
vụ về quản lý đất trồng lúa, kể cả việc bàn giao nhiệm vụ giữa các thế hệ cán bộ
trong việc quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng lúa.
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3. Tổ chức tuyền truyền, phổ biến trong nhân dân để mọi người nhận rõ
mục đích, yêu cầu phải quản lý chặt đất trồng lúa, có trách nhiệm thực hiện
đúng quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch. Không tùy tiện chuyển diện
tích đất trồng lúa sang sử dụng mục đích khác, mọi vi phạm phải được xử lý
một cách nghiêm minh và kịp thời.
4. Trong tổng diện tích đất trồng lúa đã được quy hoạch, phân rõ 2 loại:
- Đối với đất chuyên canh, trọng điểm trồng lúa: Cần tập trung triển khai
đồng bộ các giải pháp, đặc biệt chú ý đầu tư thủy lợi, xây dựng những vùng sản
xuất hàng hóa tập trung, những cánh đồng mẫu lớn có năng suất cao, chất lượng
tốt; tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt việc liên kết tiêu thụ hết sản lượng
lúa hàng hóa được sản xuất ra; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ
người sản xuất lúa, đồng thời kiến nghị với nhà nước có những chính sách phù
hợp để động viên vùng trồng lúa, người trồng lúa đạt hiệu quả cao.
- Đối với đất quy hoạch trồng lúa có năng suất thấp: Cần vận dụng chủ
trương sử dụng linh hoạt đất trồng lúa để trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn
theo đúng sự chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.
Căn cứ Thông báo kết luận này, đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo bổ sung, phê duyệt và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban ngành có liên quan;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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