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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01/3/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa 

gắn với chế biến năm 2023 

 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện Trùng Khánh về phát triển cây ăn quả theo hướng 

hàng hóa gắn với chế biến, giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 596-QĐ/HU ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Huyện 

ủy Trùng Khánh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban 

chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa gắn với 

chế biến, giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 1044-QQD/HU ngày 8 tháng 7 năm 2021 của 

Huyện ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện về phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa gắn với chế 

biến giai đoạn 2021 - 2025;  

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-BCĐ ngày 18 tháng 11 năm 2021 của 

Ban Chỉ đạo phát triển cây ăn quả huyện Trùng Khánh về thực hiện Nghị quyết 

số 04-NQ/HU ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về 

phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa gắn với chế biến, giai đoạn 2021 – 

2025; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Trùng Khánh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01 tháng 3 

năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển cây ăn quả theo 

hướng hàng hóa gắn với chế biến, giai đoạn 2021 – 2025. 

Ban Chỉ đạo phát triển cây ăn quả huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa gắn với chế biến 

năm 2023 trên địa bàn huyện, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo sự thống nhất của các cấp, các ngành trong việc quán triệt và tổ chức 

triển khai thực hiện chủ trương, định hướng vùng để phát triển cây ăn quả trên 

địa bàn huyện Trùng Khánh theo hướng hàng hóa gắn với chế biến, theo hướng 

ổn định, lâu dài với quy mô diện tích lớn, tập trung chuyên canh trên cơ sở khai 

thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và thị trường. 
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- Phát triển cây ăn quả phải gắn với việc bảo vệ, nâng cao hiệu quả diện 

tích hiện có và bảo tồn, phát triển các nguồn gen quý hiếm; nâng cao vai trò 

quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ đầu tư khoa học công nghệ để nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; khuyến khích các thành phần kinh tế tham 

gia đầu tư phát triển cây ăn quả và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; góp phần 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện nói chung và cây ăn quả nói 

riêng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện 

tích. 

2. Yêu cầu 

- Các cấp, các ngành tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở 

vận dụng sáng tạo các nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của 

huyện, lồng ghép các chương trình, dự án, chủ trương chính sách của tỉnh về 

phát triển vùng cây ăn quả theo hướng hàng hóa gắn với chế biến để triển khai 

thực hiện phát triển vùng  sản xuất cây ăn quả theo hướng hàng hóa gắn với chế 

biến trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 đạt kết quả. Trong 

đó ưu tiên phát triển các cây ăn quả có tiềm năng và thế mạnh tại địa phương và 

có lợi thế cạnh tranh lớn, đặc biệt là các sản phẩm có thế mạnh của địa phương, 

như một số cây ăn quả: Cam, Quýt, hạt Dẻ, Lê ... 

- Song song với trồng mới, trồng thử nghiệm, cần tiếp tục trồng bổ sung, 

cải tạo, trồng thay thế trên diện tích cây ăn quả hiện có; phát triển cây ăn quả 

phải phù hợp với định hướng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện, của tỉnh theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án nông 

nghiệp thông minh và các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan; tạo được các 

vùng trồng cây ăn quả để phát triển ổn định, lâu dài; tạo được sự liên kết chặt 

chẽ, ổn định theo chuỗi giá trị từ trồng, chăm sóc, thu hoạch gắn với chế biến, 

tiêu thụ đảm bảo phát triển cây ăn quả bền vững, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, QUY MÔ THỰC HIỆN NĂM 2023 

1. Vùng phát triển cây Cam, Quýt: Quy mô thực hiện là 22,0 ha tại một 

số xã trên địa bàn huyện, trong đó: Trung Phúc 4,0 ha, Quang Hán 6,0 ha, Thị 

trấn Trà Lĩnh 2,0 ha, Quang Vinh 2,0 ha, Cao Chương 3,0 ha, Xuân Nội 3,0 ha, 

Quang Trung 2,0 ha (cụ thể có Biểu 01 chi tiết kèm theo).    

2. Vùng phát triển cây Dẻ: Quy mô thực hiện là 188,5ha tại một số xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện, trong đó: Chí Viễn 30,0 ha, Khâm Thành 25,0 ha, Đình 

Phong 25,0 ha, Phong Châu 25,0 ha, Đàm Thủy 30,0 ha, Ngọc Khê 25,0 ha, TT. 

Trùng Khánh 25,0ha, Tri Phương 3,5,0 ha (cụ thể có Biểu 02 chi tiết kèm theo). 

3. Vùng phát triển cây Lê: Quy mô thực hiện là 46,73 ha tại một số xã 

trên địa bàn huyện, trong đó: Thị trấn Trà Lĩnh 10,0 ha, Cao Chương 5,35 ha, 

Quang Vinh 1,5 ha, Xuân Nội 2,0 ha, Quang Trung 5,0 ha, Ngọc Côn 1,26 ha, 

Lăng Hiếu 10,5 ha, Phong Nặm 2,2 ha, Đức Hồng 8,92 ha, Đoài Dương 1,88 ha 

(cụ thể có biểu 03 chi tiết kèm theo). 
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III. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 

Vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Vốn sự 

nghiệp thực hiện các chương trình dự án nông lâm nghiệp của tỉnh, của huyện; 

các nguồn vốn hợp pháp khác; Quỹ xây dựng nông thôn mới của huyện, xã; Vốn 

đối ứng của doanh nghiệp, Hợp tác xã, nhân dân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, ngành của huyện 

1.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT:  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác triển khai 

thực hiện Kế hoạch; 

- Kiểm tra theo dõi, giám sát các hoạt động của kế hoạch để đề xuất các 

giải pháp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo hoàn thành 

mục tiêu của Kế hoạch. 

1.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Chủ trì, phối hợp với, các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp 

nhu cầu vốn, cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, 

tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí thực hiện các nội 

dung trong Kế hoạch; 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí 

thực hiện theo quy định; chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các 

xã, thị trấn đề xuất cơ chế, giải pháp, vận động nông dân liên kết thành lập các 

Hợp tác xã, Tổ hợp tác; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Hợp tác xã, 

Tổ hợp tác. 

1.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ phục vụ 

nâng cao năng suất, chất lượng, bảo quản, chế biến; 

- Xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm; tổ chức xúc 

tiến thương mại, tìm kiếm, kết nối thị trường;  

- Rà soát, bố trí các cửa hàng, quầy hàng, gian hàng các sản phẩm nông 

nghiệp huyện Trùng Khánh tại các Chợ, Siêu thị trong và ngoài tỉnh. 

1.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn điều 

chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; 
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- Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia sản xuất, chế 

biến sản phẩm từ cây Dẻ thực hiện tốt các quy định pháp luật trong việc sử dụng 

tài nguyên đất, nước gắn với bảo vệ môi trường. 

1.5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông: 

Phối hợp với các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực 

hiện mô hình du lịch nông nghiệp gắn với giới thiệu quảng bá sản phẩm nông 

nghiệp thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tuyên truyền, giới thiệu và 

phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn. 

1.6. Hội Nông dân huyện: 

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tuyên 

truyền, vận động các hội viên tham gia; tổ chức xây dựng các mô hình nông dân 

thực hiện, nhân rộng các mô hình có hiệu quả. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

đoàn thể huyện 

- Phối hợp tăng cường vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia các 

mô hình phát triển nông nghiệp; tham mưu sử dụng quỹ xây dựng nông thôn 

mới của huyện để thực hiện một số nội dung hỗ trợ  theo Kế hoạch. 

- Hỗ trợ hội viên hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất và chế 

biến, bảo vệ lợi ích của hội viên trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng 

liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn, ban, ngành, 

tổ chức đoàn thể, UBND cấp xã, thị trấn rà soát hiện trạng sản xuất, lập danh 

sách các hộ sản xuất, thẩm định các vùng dự kiến trồng phù hợp với điều kiện 

thực tế tại địa phương. 

 - Tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức doanh nghiệp, Hợp tác 

xã, Tổ hợp tác trong vùng trồng cây hạt Dẻ nhận thức đầy đủ các nội dung của 

Đề án nông nghiệp thông minh, những ưu đãi, cơ chế chính sách hỗ trợ khi tham 

gia thực hiện Kế hoạch này. 

 - Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện Kế hoạch hằng năm; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình 

thực hiện; tham mưu, điều chỉnh, bổ sung các nội dung kế hoạch phù hợp với 

yêu cầu phát triển và tình hình thực tế tại địa phương. Định kỳ hàng năm báo 

cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND huyện Trùng Khánh (qua 

Phòng Nông nghiệp &PTNT). 

4. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và người sản xuất 

- Vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ khi đầu tư vào lĩnh vực nông lâm 

nghiệp của Trung ương, của tỉnh, của huyện để xây dựng các dự án sản xuất, chế 
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biến nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hỗ trợ nông dân trong việc đầu tư xây 

dựng các vùng nguyên liệu thông qua ký kết hợp đồng đầu tư và thu mua sản 

phẩm. Xây dựng các cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong vùng sản 

xuất. 

- Các hộ dân, người sản xuất liên kết thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để 

tăng cường năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh; từ đó, tạo điều kiện cho  

doanh nghiệp tiêu thụ gắn với vùng sản xuất theo hướng ký kết hợp đồng tiêu 

thụ, bao tiêu sản phẩm. 

Trên đây là Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phát triển cây ăn quả huyện Trùng 

Khánh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01 tháng 3 năm 2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa 

gắn với chế biến năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy Cao Bằng; 

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở NN&PTNT Cao Bằng; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND, UBND huyện; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các thành viên BCĐ. 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Văn Hào 
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Biểu 01: Kế hoạch phát triển cây cam, quýt theo hướng hàng hóa  

gắn với chế biến năm 2023 

 

STT Xã, thị trấn Năm 2023 (ha) Ghi chú 

1 Trung Phúc 4  

2 Quang Hán 6  

3 Thị trấn Trà lĩnh 2  

4 Quang Vinh 2  

5 Cao Chương 3  

6 Xuân Nội 3  

7 Quang Trung 2  

 Cộng: 22  
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Biểu 02: Kế hoạch phát triển cây Dẻ theo hướng phát triển hàng hóa  

gắn với chế biến năm 2023 

 

STT Xã, thị trấn Năm 2023 (ha) Ghi chú 

1 Chí Viễn 30 

Kế hoạch PTCAQ 

2 Khâm thành 25 

3 Đình Phong 25 

4 Phong Châu 25 

5 Đàm Thủy 30 

6 Ngọc Khê 25 

7 TT.Trùng Khánh 25 

8 Tri Phương 3,5 

 Cộng: 188,5  
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Biểu 03: Kế hoạch phát triển cây Lê theo hướng phát triển hàng hóa  

gắn với chế biến năm 2023 

 

STT Xã, thị trấn Năm 2023 (ha) Ghi chú 

1 Ngọc Côn 1,26  

2 TT. Trà Lĩnh 10  

3 Cao Chương 5,35  

4 Quang Vinh 1,5  

5 Lăng Hiếu 10,5  

6 Phong Nặm 2,2  

7 Xuân Nội 2  

8 Đức Hồng 8,92  

9 Đoài Dương 1,88  

10 Quang Trung 5  

 Cộng: 46,73  
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