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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 828/QĐ-UBND                               Lâm Đồng, ngày 11 tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả tính toán Bộ tiêu chí Giám sát đánh giá cơ cấu lại  

ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017 - 2019 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng chính phủ ban 

hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020; 

 Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH ngày 08/3/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát 

đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 94/TTr-SNN ngày 05/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả tính toán 06 tiêu chí (từ tiêu chí số 9 đến tiêu chí số 14) 

của Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng từ năm 2017- 2019  theo Phụ lục đính kèm. 

 Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp để đạt 

các tiêu chí theo mục tiêu đến năm 2020. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao Động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
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Phụ lục. Kết quả tính toán Bộ tiêu chí giám sát, đánh cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2019 

(Kèm theo Quyết định số:828 /QĐ-UBND ngày 11/5/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) 

 

TT Tên và nội dung tiêu chí 

Đơn 

vị 

tính 

Mục tiêu 

đến năm 

2020 

(theo QĐ 

678/QĐ-

TTg) 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Tiêu chí số 9 

Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm 

thủy sản được sản xuất dưới 

các hình thức hợp tác và liên 

kết 

% >20 7,18 12,03 14,18 

Tiêu chí số 10 

Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm 

thủy sản được sản xuất theo các 

quy trình sản xuất tốt (GAP) 

hoặc tương đương 

% >10 13,8 13,2 17,0 

Tiêu chí số 11 
Tỷ lệ diện tích sản xuất nông 

nghiệp được tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước. 

% >15 9,2 10,1 12,9 

Tiêu chí số 12 
Tỷ lệ diện tích rừng sản xuất 

được quản lý bền vững có xác 

nhận. 

% >20  13,0 20,0 

Tiêu chí số 13 Tỷ lệ nông dân được đào tạo 

nghề nông nghiệp 
% >34 49,0 52,0 55,0 

Tiêu chí số 14  Tỷ lệ nữ trong số nông dân 

được đào tạo nghề nông nghiệp 
% > 40 72,0 71,0 69,0 
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