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Dự án Xây dựng
nâng cao chuỗi giá
trị sản phẩm Quế
gắn với phát triển
vùng nguyên liệu

quế hữu cơ trên địa
bàn huyện Bảo
Yên giai đoạn
2022 - 2025

Chương
trình

MTQG
Giảm

nghèo bền
vững

Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất lâm nghiệp;
Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị;
Xây dựng được liên kết sản xuất Quế hữu cơ có
sự tham gia của các doanh nghiệp và các hộ dân
trên địa bàn huyện. Cùng với các chương trình,

dự án khác triển khai trên địa bàn huyện góp
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn huyện
xuống dưới 5%; Khu vực thực hiện dự án tỷ lệ
giảm nghèo 3-4%/năm; Thu nhập người dân

tăng từ 1,5 - 2 lần trong đó, riêng cây Quế thu
nhập tăng khoảng 50% so với mức bình quân

hiện tại. 

Hộ nghèo, cận nghèo,
mới thoát nghèo, người

khuyết tật (không có sinh
kế ổn định)

Quy mô dự kiến: trồng
mới 220ha Quế nguyên

liệu hữu cơ; Chứng
nhận hữu cơ quốc tế

(tùy theo thị trường của
doanh nghiệp) dự kiến

cho 1.500 ha Quế;
Trong đó năm 2022

thực hiện trồng mới dự
kiến 220ha Quế nguyên

liệu hữu cơ

Các xã: Tân
Tiến, Nghĩa

Đô, Vĩnh
Yên, Xuân
Hòa, Tân

Dương, Xuân
Thượng,

Phúc Khánh,
Lương Sơn,
Việt Tiến.

Thực hiện theo
Khoản 4, Điều 21

Nghị định
27/2022/NĐ-CP

và Thông tư
46/2022/TT-BTC

Giai đoạn
2022 - 2025

7.480 1.692 5.788
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Dự án Phát triển
ngành hàng Quế

hữu cơ để nâng cao
giá trị sản xuất trên
địa bàn huyện Bảo

Yên  giai đoạn
2021 -2025

Chương
trình

MTQG
xây dựng
nông thôn

mới

Đến năm 2025, 100% xã hoàn thành tiêu chí Tổ
chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, 50% số xã
hoàn thành tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông

thôn mới nâng cao; Duy trì và mở rộng mô hình
liên kết sản xuất quế quy mô 25.000ha; Cùng

với các chương trình dự án  khác trên địa bàn sẽ
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn

huyện xuống dưới 5%; khu vực thực hiện dự án
tỷ lệ giảm nghèo 3-4%/năm; thu nhập của người

dân tăng từ 1,5 - 2 lần trong đó, riêng cây quế
đạt khoảng 50%.

Tối thiểu 70% các hộ dân
thuộc các xã nông thôn

mới giai đoạn 2016-2020
và đăng ký hoàn thành xã
nông thôn mới giai đoạn
2021-2025, ưu tiên đối
tượng hộ nghèo, cận

nghèo, mới thoát nghèo,
hộ dân tộc thiểu số, người
có công với cách mạng và
phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Quy mô dự kiến: trồng
mới 200ha Quế nguyên

liệu hữu cơ; Chứng
nhận hữu cơ quốc tế

(tùy theo thị trường của
doanh nghiệp) dự kiến

cho 1.500 ha Quế;
Trong đó năm 2022

thực hiện trồng mới dự
kiến 200ha Quế nguyên

liệu hữu cơ

Các xã: Tân
Tiến, Nghĩa

Đô, Vĩnh
Yên, Xuân
Hòa, Tân

Dương, Xuân
Thượng,

Phúc Khánh,
Lương Sơn,
Việt Tiến.

Thực hiện theo
Khoản 4 Điều 21

Nghị định số
27/2022/NĐ-CP;

Thông tư
53/2022/TT-BTC
ngày 12/8/2022

của Bộ Tài chính
và quy định cụ

thể của tỉnh Lào
Cai.

Giai đoạn
2022 - 2025

5.790 1.500 4.290
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Dự án Phát triển
sản xuất Chè theo
hướng hữu cơ để

nâng cao giá trị sản
xuất trên địa bàn
huyện Bảo Yên
giai đoạn 2021 -

2025

Chương
trình

MTQG
xây dựng
nông thôn

mới

Đến năm 2025, 100% xã hoàn thành tiêu chí Tổ
chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, 50% số xã
hoàn thành tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông

thôn mới nâng cao; Duy trì và mở rộng mô hình
liên kết sản xuất chè quy mô 800ha; Cùng với

các chương trình dự án  khác trên địa bàn sẽ góp
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn huyện
xuống dưới 5%; khu vực thực hiện dự án tỷ lệ

giảm nghèo 3-4%/năm; thu nhập của người dân
tăng từ 1,5 - 2 lần trong đó, riêng cây quế đạt

khoảng 50%.

Tối thiểu 70% các hộ dân
thuộc các xã nông thôn

mới giai đoạn 2016-2020
và đăng ký hoàn thành xã
nông thôn mới giai đoạn
2021-2025, ưu tiên đối
tượng hộ nghèo, cận

nghèo, mới thoát nghèo,
hộ dân tộc thiểu số, người
có công với cách mạng và
phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Quy mô dự kiến: trồng
mới 36ha Chè nguyên

liệu theo hướng hữu cơ;
Chứng nhận hữu cơ
quốc tế (tùy theo thị

trường của doanh
nghiệp) dự kiến cho 100
ha chè; Trong đó năm
2022 thực hiện trồng
khảo nghiệm Mắc ca

xen 30ha chè mất
khoảng

Các xã: Xuân
Hòa, Tân

Dương, Phúc
Khánh,

Lương Sơn,
Việt Tiến.

Thực hiện theo
Khoản 4 Điều 21

Nghị định số
27/2022/NĐ-CP;

Thông tư
53/2022/TT-BTC
ngày 12/8/2022

của Bộ Tài chính
và quy định cụ

thể của tỉnh Lào
Cai.

Giai đoạn
2022 - 2025

2.900 600 2.300

DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO YÊN

(Kèm theo Thông báo số              /TB-NN&PTNT ngày           tháng 10 năm 2022 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bảo Yên)

ĐVT: Triệu đồng

Thuộc
chương

trình
MTQG

Tên dự ánTT
Phạm vi, đối tượng

được ngân sách hỗ trợ
Quy mô, khối lượng

thực hiện
Địa điểm
thực hiện

Nội dung, cơ chế
hỗ trợ

Thời gian
thực hiện

Mục tiêu

Khái toán nguồn vốn NSTW thực
hiện
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