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ĐỀ ÁN 
cơ cấu lại kinh tế nông lâm nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP trên 

địa bàn huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025 

------- 

 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Sản xuất nông lâm nghiệp giữ vai trò trọng tâm trong phát triển kinh tế của 

huyện. Tuy chiếm tỷ trọng không lớn (32,77%) trong GRDP, nhưng ngành nông 

nghiệp đã tạo việc làm và thu nhập cho 81,1% lao động, góp phần quan trọng nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần người nông dân. Trong những năm qua, cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp đã có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng trồng trọt đã giảm dần và 

tăng tỷ trọng các ngành còn lại. Tốc độ tăng trưởng ngành bình quân đạt 

7,17%/năm. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được chuyển giao, áp dụng ngày càng 

phổ biến. Trên địa bàn đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: 

Dược liệu, cây ăn quả ôn đới, rau an toàn, sản xuất ứng dụng công nghệ cao,.... Giá 

trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 55 triệu 

đồng. Chăn nuôi tập trung từng bước hình thành theo phương thức trang trại, gia 

trại, đảm bảo an toàn sinh học. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bước 

đầu triển khai đã thu được kết quả quan trọng, toàn huyện hiện có 04 sản phẩm 

được chuẩn hóa, công nhận sản phẩm OCOP, trong đó: Nhóm thực phẩm có 01 sản 

phẩm Trứng gà đen Bắc Hà đạt 03 sao; Nhóm đồ uống có 03 sản phẩm: Chè Shan 

hữu cơ Bản Liền đạt tiêu chuẩn 05 sao, sản phẩm Rượu Bản Phố - Bắc Hà đạt tiêu 

chuẩn 04 sao, sản phẩm Trà túi lọc Linh Chi - Astisô đạt tiêu chuẩn 03 sao.  

Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện chưa có sự hài hòa trong 

nội ngành. Hiệu quả sản xuất chưa cao, giá trị sản phẩm trên 01ha canh tác mới đạt 

55 triệu đồng (bằng 69% trung bình tỉnh). Quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

còn nhỏ; chưa hình thành rõ các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông 

sản. Chăn nuôi chủ yếu theo tập quán cũ, thiếu kiểm soát dịch bệnh, chưa đảm bảo 

vệ sinh môi trường. Sản xuất lâm nghiệp tại các xã vùng cao chưa mang lại hiệu 

quả rõ nét; tỷ lệ che phủ rừng của huyện thấp hơn trung bình toàn tỉnh. Chương 

trình OCOP chưa thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia,... Do vậy, việc 

xây dựng Đề án “Cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, gắn với phát triển sản phẩm 
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OCOP giai đoạn 2021 - 2025”  là cần thiết, nhằm khai thác tối đa lợi thế của địa 

phương, thúc đẩy sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết, tăng giá trị thu nhập trên 

một đơn vị diện tích canh tác. 

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai, Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lào Cai. 

- Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai về ý kiến đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lào Cai. 

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai về ý kiến đối với Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-

2025. 

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Bắc Hà phê chuẩn một số định hướng lớn kế hoạch 05 năm phát triển kinh tế 

- xã hội giai đoạn 2021-2026 huyện Bắc Hà. 

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 11 tháng 6 năm 2020, Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

Phần thứ hai 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP 

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

 

  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

Việc triển khai thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 

XXIII về: Thâm canh, tăng vụ, phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao giai đoạn 

2016-2020, đạt kết quả cao tạo tiền đề, động lực cho sự thực hiện nhiệm vụ giai 

phát triển sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Trong 11 mục tiêu 

chính của Đề án (sau đây viết tắt là MTĐA) và mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XXIII (sau đây viết tắt là MTĐH), đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như 

sau:  

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 38.564 tấn, bằng 113,4% MTĐA; 

lương thực bình quân đầu người đạt 578kg/người/năm, bằng 104,3% so với 

MTĐA. 
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- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 

đạt 55 triệu đồng/40 triệu đồng đạt 137,5% so với MTĐA. 

- Tổng diện tích gieo trồng các loại 12.208ha/11.382ha(1), bằng 107,3% 

MTĐA. 

- Thực hiện tăng vụ 400ha/377ha, đạt 106,1% MTĐA (tăng rau vụ đông; lúa 

1 vụ lên 2 vụ; cây dược liệu). 

- Cây trồng có giá trị kinh tế cao 1.148,6/1.052ha, bằng 109,2% MTĐA (Cây 

ăn quả 435ha; cây dược liệu 100ha, rau hoa 48ha, ớt 143ha; chè hữu cơ 422,6ha). 

- Tỷ lệ sử dụng giống mới: Lúa 98,6%, bằng 98,6% MTĐA còn lại là các 

giống địa phương, đặc sản (Khẩu nậm xít; Séng cù; Khẩu mẹo); Ngô 83%, bằng 

87,3% MTĐA (nguyên nhân trong những năm gần đây thời tiết diễn biến bất thuận, 

mưa nhiều vào thời kỳ thu hoạch ngô chính vụ nên Nhân dân một số xã vùng cao 

đã chuyển đổi sang sản xuất ngô địa phương).  

- Thực hiện khai hoang: 236ha/205ha, bằng 115,1% MTĐA. 

- Giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác ứng dụng công nghệ cao đạt 250 

triệu đồng/200 triệu đồng, bằng 125% MTĐA. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN 

1. Trồng trọt 

1.1. Sản xuất lương thực: Diện tích, năng suất, sản lượng đều vượt kế hoạch 

và tăng cao so với MTĐA. Diện tích lúa cả năm là 3.145 ha, tăng 846ha so với năm 

2015, đạt 133,8% MTĐA; năng suất đạt 53,1tạ/ha, tăng 9,51 tạ/ha so với năm 2015, 

đạt 106% MTĐA. Cây Ngô thực hiện gieo trồng 5.030ha ngô, đạt 108,4% mục tiêu 

đề án (mục tiêu giảm còn 5.454ha ngô); năng suất đạt 41,11 tạ/ha, tăng 6,2 tạ/ha  so 

với năm 2015, đạt 101,7% so với MTĐA.  

1.2. Sản xuất một số cây trồng có giá trị kinh tế cao và Ứng dụng Công 

nghệ cao: Trong 05 năm thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước như (chương 

trình 30a; 135; nông thôn mới ...), triển khai nhân rộng, phát triển một số loại cây 

trồng có giá trị kinh tế cao đã trồng thử nghiệm và đánh giá mang lại hiệu quả cao, 

cụ thể như: Cây dược liệu thực hiện được 100ha/52ha đạt 192 % MTĐA; cây rau, 

hoa ứng dụng hoặc ứng dụng một phần công nghệ 48ha/35ha đạt 1137,1% so với 

MTĐA. Mô hình trồng Dâu tây, dưa lưới tại xã Nậm Mòn; chè Shan xây dựng 

vùng sản xuất chè hữu cơ 422,6ha/270ha, đạt 156,5% so với MTĐA; cây ớt thực 

hiện 143ha/86ha, đạt 166,3% MTĐA; cây Mận Tam hoa 500ha/500ha đạt 100% 

MTĐA.   

2. Chăn nuôi 

                                                 
(1) Trong đó: Cây lúa 3.145ha; Cây Ngô 5.030 ha; Rau đậu các loại 700ha; Cây ăn quả 1.900ha; Dược liệu 100ha; 

Cây chè 655ha; Rau CNC 35ha; Cây Ớt 143ha; Lạc, đâu tương 500ha. 
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2.1. Chăn nuôi: Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc và gia cầm tương đối ổn 

định. Năm 2020, tổng đàn gia súc chủ yếu đạt 68.200 con (Đàn lợn 48.570 con, 

Trâu 18.180 con, Bò 1.450 con), tổng đàn gia cầm, thủy cầm đạt 335.000 nghìn 

con; sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 5.715 tấn. Công tác phòng chống dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo, giám sát, khoanh vùng dập dịch 

sớm hạn chế thấp nhất thiệt hại, tạo điều kiện ổn định và phát triển chăn nuôi. 

2.2. Thủy sản: Hàng năm, tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất nuôi 

trồng thuỷ sản. Diện tích nuôi ao hồ nhỏ đạt 55 ha bằng 100% so MTĐA, nuôi cá 

lồng bè 6.648m3 đạt 118,3% so MTĐA, nuôi cá nước lạnh 1.960 m3; tổng sản 

lượng thủy sản đạt 350 tấn, bằng 135,6% so MTĐA.  

3. Lâm nghiệp: Quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có (ước đến hết năm 

2020 là 27.674,33ha), triển khai có hiệu quả các hình thức khoán bảo vệ, khoanh 

nuôi rừng phòng hộ xung yếu và những diện tích có nguy cơ xâm hại cao. Tỷ lệ che 

phủ rừng hết năm 2020 đạt 40,5% bằng 101,3% MTĐH. 

4. Xây dựng sản phẩm OCOP: Chỉ đạo triển khai, rà soát các sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn huyện, trong giai đoạn 2015-2020, huyện đã có 04 sản 

phẩm được UBND tỉnh chứng nhận sản phẩm OCOP; trong đó có 01 sản phầm Chè 

Bản Liền đạt tiêu chuẩn 5 sao; rượu Bản Phố đạt tiêu chuẩn 04 sao. 

5. Thủy lợi, nước sinh hoạt: Đã thực hiện xây mới (18 công trình), nâng 

cấp và sửa chữa (40 công trình) phục vụ sản xuất các loại cây trồng và đảm bảo 

nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân với tổng kinh phí 107,7 tỷ đồng. 

 III. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi còn chậm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu sản xuất chưa 

đồng bộ, chưa tập trung đi sâu vào bảo quản, chế biến sau thu hoạch nên giá trị gia 

tăng thấp. Kết quả sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, việc nhân rộng 

mô hình có hiệu quả vào sản xuất đại trà còn gặp nhiều khó khăn. 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ, phân tán còn chiếm tỷ lệ cao; điều 

kiện cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật chăn nuôi của nông hộ còn nhiều hạn chế, đặc 

biệt kiến thức phòng chống dịch bệnh. Phát triển chăn nuôi chưa gắn với xây dựng 

cơ sở giết mổ tập trung; công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc đã có kết 

quả, tuy nhiên nhiều địa phương vẫn còn tư tưởng chủ quan, trông chờ sự hỗ trợ 

của cấp trên. 

Hiệu quả kinh tế từ trồng rừng mang lại còn thấp chưa tương xứng với tiềm 

năng của huyện. 

Các hình thức liên kết sản xuất còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả hoạt động HTX 

nông nghiệp chưa cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng như thủy lợi, cơ sở sản xuất, dịch 
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vụ, chế biến, bảo quản nông sản....chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất nên chưa 

hình thành được những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn. 

IV. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Nguyên nhân khách quan 

Xuất phát điểm kinh tế của huyện còn thấp, nguồn lực đầu tư của doanh 

nghiệp và nhân dân còn rất hạn hẹp. Thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, khả năng 

và nguồn lực cho khắc phục còn hạn chế, chưa kịp thời. 

Quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp manh mún, khó thực hiện dồn điền 

đổi thửa; hệ số sử dụng đất thấp; việc huy động góp đất cùng kinh doanh hoặc hợp 

đồng thuê đất khó thực hiện do người dân còn nặng tư tưởng sản xuất kinh tế hộ. 

Cơ sở hạ tầng nông thôn còn thiếu, do địa hình chia cắt, dân cư phân tán, 

suất đầu tư công trình lớn, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu. Hệ thống 

kết cấu hạ tầng đã được đầu tư, cải tạo song chưa đáp ứng yêu cầu. 

2. Nguyên nhân chủ quan 

Một số xã, phòng ban chuyên môn chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo sản 

xuất, chưa linh hoạt trong việc vận dụng cơ chế chính sách, nhất là huy động sử 

dụng nguồn lực để thực hiện. 

Năng lực một số cán bộ nhất là mạng lưới cán bộ ở cơ sở chưa đáp ứng yêu 

cầu; việc cụ thể hóa nghị quyết ở một số nơi còn lúng túng, nhất là trong chỉ đạo 

thực hiện phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Trình độ sản xuất của bà con nông dân còn hạn chế, đặc biệt sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa đáp ứng được yêu cầu; ý thức của một bộ 

phận nhân dân vẫn còn tư tưởng ỷ lại trông chờ vào hỗ trợ của nhà nước. 

 

Phần thứ ba 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2021- 2025 

 

  I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Giai đoạn 2021-2025, là thời kỳ Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế 

Thế giới; tham gia các Hiệp định thương mại tự do tạo cơ hội lớn cho ngành nông 

lâm nghiệp; mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Bắc Hà có nhiều lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp đặc biệt là các sản 

phẩm nông nghiệp có tính chất đặc thù (các loại cây ăn quả ôn đới; cây dược liệu; 

cây công nghiệp...); thuận lợi cho phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du 

lịch nghỉ dưỡng. 
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Đảng và Nhà nước tiếp tục có các chính sách ưu tiên phát triển vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn 

huyện luôn đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh 

tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn được 

đầu tư đồng bộ, đặc biệt từ thủy lợi đến giao thông làm tiền đề cho áp dụng cơ giới 

hóa nông nghiệp; lao động dồi dào, có khả năng học hỏi nhanh và sáng tạo, cải 

tiến kỹ thuật trong sản xuất; cùng với truyền thống cần cù, chịu khó của người 

nông dân.  

Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu ngày càng cực đoan, khó lường tác động trực tiếp, tiêu cực đến sản xuất nông 

nghiệp (giông lốc, mưa đá, rét hại, hạn hán cục bộ...). Do đó, đòi hỏi các cơ quan 

chuyên nôn, cấp ủy chính quyền các xã cần thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo 

hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh và thiên tai gây ra. 

Tình trạng lạm dụng hóa chất hiện nay đã đến mức đáng báo động dẫn tới 

nguy cơ đất nông nghiệp bị thoái hóa, bạc màu; sử dụng nhiều loại thuốc hóa 

học, nhất là các loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ (như thuốc diệt cỏ, trừ 

sâu bệnh…)   

  II. MỤC TIÊU 

  1. Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nền nông lâm nghiệp theo hướng hiện 

đại, từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất nông lâm nghiệp sang làm kinh tế 

nông lâm nghiệp. Tập trung xây dựng những sản phẩm nông nghiệp đặc sắc gắn 

với phát triển du lịch, phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, từng địa phương 

và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản 

phẩm OCOP đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. Tăng 

cường liên kết với doanh nghiệp để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chú 

trọng phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến sâu sản phẩm nông lâm sản với quy 

mô phù hợp với mở rộng vùng sản xuất hàng hóa.  

  2. Mục tiêu cụ thể 

(1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8,07%/năm. 

(2) Cơ cấu nội ngành: Nông nghiệp 62,56%, lâm nghiệp 36,59%, thủy sản 

0,85%.  

(3) Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy 

sản đạt 80 triệu đồng. 

(4) Đảm bảo an ninh lương thực, sản lượng lương thực có hạt 44.867 tấn.  

(5) Tổng sản lượng thịt hơi các loại 6.732 tấn.  

(6) Phát triển mới, nâng cấp có ít nhất tối thiểu 27 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

OCOP từ 3 sao trở lên. 

(7) Tỷ lệ che phủ rừng 47%.  
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  (8) Diện tích cây trồng Ứng dụng Công nghệ cao 502ha. 

(Chi tiết có phụ biểu 01, 02 đính kèm) 

   

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

  1. Trồng trọt 

  1.1. Sản xuất đảm bảo an ninh lương thực 

- Cây lúa: Đến năm 2025, diện tích lúa gieo trồng 3.328 ha, năng suất lúa 

bình quân ước đạt 63,8 tạ/ha, sản lượng ước đạt 21.234 tấn; sử dụng các giống lúa 

thuần (Thuần thơm; Bắc Thơm; LC...), giống lúa đặc sản địa phương (Khẩu Nậm 

Xít, Khẩu Mẹo... ) và các giống lúa lại chất lượng cao phù hợp với điều kiện khí 

hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hệ thống canh tác lúa 

cải tiến (SRI) vào sản xuất.  

- Cây Ngô: Giảm diện tích gieo trồng ngô (ước 794ha), tập trung vào thâm 

canh tăng năng suất; đến năm 2025 duy trì ổn định diện tích khoảng 4.236ha, năng 

suất ngô bình quân ước đạt 55,8 tạ/ha, sản lượng 23.633 tấn.  

(Chi tiết có phụ biểu 03 đính kèm) 

1.2. Phát triển sản xuất các cây trồng thế mạnh, tiềm năng và truyền 

thống của địa phương 

- Phát triển Cây ăn quả ôn đới: Đến năm 2025 diện tích ước đạt 1.480 ha trên 

cơ sở trồng mới, duy trì, cải tạo diện tích hiện có; trồng mới 221 ha, trong đó: Cây 

Mận Tam hoa (61ha), cây Mận địa phương (103ha), cây Lê (57ha). Thực hiện đốn, 

tỉa, tạo tán, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật; sử dụng túi bọc quả, sơ chế, bảo 

quản, đóng gói sản phẩm sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và giá 

trị của các loại cây ăn quả ôn đới trên địa bàn. 

- Duy trì diện tích cây ăn quả nhiệt đới tại các xã vùng hạ huyện.  

- Cây chè: Thực hiện trồng mới diện tích chè O Long tại xã Lùng Phình 

(Đến năm 2022 đạt 80ha), trồng dặm, trồng bổ sung để đảm bảo độ đông đặc đối 

với diện tích chè hiện có tại xã Bản Liền và Tả Củ Tỷ. Đến năm 2025 tổng diện 

tích chè toàn huyện ước đạt 735ha, năng suất ước đạt 68 tạ/ha, đồng thời duy trì 

vững chắc vùng chè hữu cơ. 

- Cây Dâu tằm, cây sả: Thực hiện quy hoạch, trồng mới ổn định 50 ha dâu 

tằm tại xã Bảo Nhai nhằm khai thác tốt diện tích đất bãi ven sông chảy và trồng 

mới khoảng 150ha cây sả tại 02 xã Nậm Mòn, Cốc Ly. Đồng thời kêu gọi doanh 

nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tại các xã để Nhân dân yên tâm đầu tư 

sản xuất.  

- Cây rau: Đẩy mạnh sản xuất rau trái vụ, rau an toàn, phấn đấu đến năm 

2025 toàn huyện có 300ha; sử dụng giống tốt, tăng cường hỗ trợ nông dân ứng 

dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng rau đặc biệt là một số 
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giống rau phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương bắp cải, xu 

hào, su su, cải thảo, rau đậu hà Lan, súp lơ, cải xoăn… Thực hiện đúng quy trình kỹ 

thuật sản xuất rau an toàn để thương hiệu rau Bắc Hà ngày càng khẳng định được 

chỗ đứng và mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó giúp tăng thu nhập và nâng cao đời 

sống của người dân. 

 (Chi tiết có phụ biểu 04 đính kèm) 

  - Sản xuất các loại cây trồng công nghệ cao: Tiếp tục triển khai thực hiện 

quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Lùng Phình. Đồng kêu 

gọi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 

xuất. Tập trung khai thác tiểm năng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng đối với các loại 

cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Rau trái vụ, cây hoa, cây ăn quả, cây dược 

liệu và chè Ô Long, đến năm 2025 toàn huyện ước 410 ha các loại cây trồng ứng 

dụng công nghệ cao. 

(Chi tiết có phụ biểu 05 đính kèm) 

- Cây dược liệu: Khai thác thế mạnh về đất đai, khí hậu, nguồn gen quý sẵn 

có (như Actisô, Cát cánh, Đương quy, Đẳng sâm....) tại các xã Tả Van Chư; Na 

Hối; Lùng Phình; Tả Củ Tỷ... ổn định khoảng 200 ha các loại (Chuyển diện tích 

một số cây trồng hiệu quả kinh tế chưa cao như lúa, ngô, diện tích nhân dân các xã 

tự khai hoang.... sang trồng dược liệu). Đồng thời duy trì, khai thác các loài dược 

liệu dưới tán rừng tự nhiên (chè dây, giảo cổ lam, thảo quả, sa nhân...). Đẩy mạnh 

việc liên kết, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp, công ty 

dược liệu để tạo đầu ra ổn định, đồng thời tổ chức sản xuất theo chuỗi sản phẩm 

dược liệu gắn với việc cấp chứng nhận thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu 

(GACP).  

(Chi tiết có phụ biểu 06 đính kèm) 

2. Chăn nuôi 

- Đàn lợn: Phát triển đàn lợn đến năm 2025 đạt khoảng 56.900 con (trong đó 

tập trung phát triển đàn lợn đen bản địa khoảng 41.500 con chiếm 73% tổng đàn 

lợn); sản lượng thịt hơi trên 4.782 tấn (tăng trưởng bình quân 3,42%/năm). Khuyến 

khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ chăn nuôi lợn 

theo mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, có phương án đầu tư 

sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học 

hoặc thực hành chăn nuôi tốt theo quy trình VietGAHP. 

- Đàn gia cầm: Phát triển mạnh đàn gia cầm, đến năm 2025 đạt 395.000 con 

(tăng trưởng bình quân 3,35%/năm), sản lượng thịt hơi đạt 906,5 tấn (tăng trưởng 

bình quân 3,2%/năm). Trong đàn gà, tỷ lệ gà lông màu, thả vườn và gà địa phương 

chiếm trên 95%. Các giống gà lai chủ yếu từ các công thức lai (Đông tảo, gà hồ, gà 

chọi lai …với các giống gà nhập nội) khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, hiệu quả 

kinh tế cao, có chất lượng thịt thơm, ngon. Phát triển mạnh đàn gà đen địa phương 
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với 45.500 nghìn con chiếm 11,52% tổng đàn gia cầm chính, để đáp ứng nhu cầu 

người tiêu dùng ngày càng cao về chất lượng thịt gà. 

- Đàn trâu: Tiếp tục phát triển đàn trâu với phương thức nuôi nhốt, vỗ béo. 

Đến năm 2025 tổng đàn trâu toàn huyện đạt 21.000 con; sản lượng thịt hơi đạt 545 

tấn (tăng trưởng bình quân 4,56%/năm). Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân 

thực hiện trồng cỏ để cung cấp thức ăn cho đàn trâu, khắc phục tình trạng thả rông 

gia súc. Tận dụng, khai thác lợi thế từ chợ trâu hàng tuần để lựa chọn nguồn giống 

chất lượng tốt giúp người dân trên địa bàn huyện không cần mất nhiều thời gian tìm 

kiếm, đi lại như trước đây. 

 - Đàn bò: Duy trì và phát triển  đàn bò ở một số xã có khí hậu thuận lợi (xã 

Tả Củ Tỷ; Nậm Mòn; Lùng Cải) đến năm 2025 tổng đàn bò ước đạt 1.750 con 

(tăng trưởng bình quân 3,83%/năm); sản lượng thịt hơi ước đạt 84,1 tấn.  

- Đàn ngựa: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đàn ngựa phục vụ phát triển văn 

hóa, du lịch (Ngựa đua, ngựa thịt phục vụ làm thắng cố…) trên địa bàn. Cải tạo 

và nâng cao tầm vóc đàn ngựa trên địa bàn, đến năm 2025 tổng đàn ngựa toàn 

huyện duy trì 3.690 con. 

3.3. Thủy sản 

- Đẩy mạnh phát triển nghề nuôi cá lồng trên các lòng hồ thủy điện. Đến 

năm 2025 số lượng lồng nuôi cá đạt 200 lồng. 

- Tập  trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất nuôi trồng thuỷ sản, đặc 

biệt đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản trên các lòng hồ thủy điện nhằm tăng 

sản lượng bù đắp một phần sản lượng thịt lợn thiếu hụt do ảnh hưởng của bệnh 

Dịch tả lợn Châu phi. Đến năm 2025 đạt 59ha (tăng trưởng bình quân 

1,41%/năm); năng suất bình quân thủy sản ao hồ nhỏ ước đạt 4,5 tấn/ha; sản lượng 

đạt 435 tấn (tăng trưởng bình quân 4,44%/năm). Đối tượng nuôi là các giống cá 

truyền thống (cá trắm, chép, rô phi đơn tính,...) chiếm đến 90% diện tích và sản 

lượng nuôi trồng. Đẩy mạnh chuyển đổi phương thức nuôi quảng canh cải tiến 

sang nuôi thâm canh, bán thâm canh. 

(Chi tiết có phụ biểu 07 đính kèm) 

4. Lâm Nghiệp 

4.1. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng 

Quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo quy hoạch; tập trung 

rà soát, điều chỉnh diện tích rừng và đất lâm nghiệp chồng chéo giữa ban quản lý 

rừng với các hộ gia đình, cá nhân; đẩy mạnh công tác giao đất gắn với giao rừng và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xây dựng phương án quản lý rừng bền 

vững và cấp chứng chỉ rừng cho các chủ rừng là tổ chức; tăng cường công tác 

phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.  

4.2. Tập trung phát triển rừng  
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Trồng rừng mới 2.500 ha, trồng lại rừng sau khai thác 500 ha. Khoanh nuôi 

chuyển tiếp 2.650 lượt ha. Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 47% góp 

phần thực hiện định hướng tăng trưởng xanh của tỉnh. Đối với thảo quả, không mở 

rộng hoặc trồng lại trong rừng tự nhiên đặc dụng, phòng hộ; khuyến khích trồng 

dưới tán rừng trồng. Thử nghiệm một số loại cây trồng mới (Thanh mai, cây hồi, 

Dẻ Trùng khánh…) nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trên một đơn vị diện 

tích đất lâm nghiệp, giảm dần diện tích cây lấy nhựa (Sa mộc, thông mã vĩ, bồ 

đề…) vì hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Tiếp tục xây dựng phương án đề 

nghị tỉnh hỗ trợ, để bảo vệ và duy trì diện tích rừng gỗ nghiến, gỗ trai xã Cốc Ly. 

4.3. Nâng cao giá trị gia tăng của rừng 

Phát triển Công nghiệp chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ phục vụ nhu cầu 

trong và ngoài huyện. Đổi mới phương thức sản xuất, đầu tư công nghệ chế biến 

tiên tiến, thân thiện môi trường, tiết kiệm nguyên liệu. Loại bỏ các cơ sở chế biến 

lâm sản không có vùng nguyên liệu và các cơ sở chế biến gần rừng tự nhiên. Quản 

lý khai thác lâm sản ngoài gỗ như măng, tre, vầu, các loài dược liệu tự nhiên bền 

vững theo kế hoạch. Thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

từng bước khai thác giá trị quyền phát thải carbon; khuyến khích các chủ rừng cho 

thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa 

học... 

 (Chi tiết có phụ biểu 08 đính kèm) 

5. Duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP của địa Phương 

Xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản 

hàng hóa được coi là thế mạnh, tiềm năng của huyện, đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Tạo sự liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất và người cung ứng với thị trường tiêu 

thụ; nâng cao được giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; đẩy 

mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo các tiêu chuẩn 

tiên tiến. 

 Tăng cường liên kết với doanh nghiệp để phát triển cơ sở chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm. Đẩy mạnh việc phát triển mới gắn với cơ cấu, quy hoạch lại các cơ 

sở chế biến nông sản quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ chế biến 

tiên tiến, hiện đại, có năng lực cạnh tranh đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước 

và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản 

phẩm nông nghiệp của địa phương. Đến năm 2025 toàn huyện ước có 27 sản phẩm 

được chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3* trở lên và các xã trên địa 

bàn đều có sản phẩm đặc trưng. 

(Chi tiết có phụ biểu 09 đính kèm) 

  6. Thủy lợi, nước sinh hoạt 
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   - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư và quản lý khai thác công trình 

thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn đáp ứng nhu cầu phát triển của xã 

hội, dân sinh. Hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo năng lực phục vụ tưới tiêu cho 

trên 3.096ha. Tập trung sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, nâng tỷ 

lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%. Đã tiến 

hành rà soát và lập danh mục cần đầu tư, sửa chữa các công trình Nước sinh hoạt 

(16 công trình) và Thủy lợi (17 công trình) trên địa huyện với tổng kinh phí đầu tư 

72,09 tỷ đồng. 

- Về công trình nước sạch: Tổng số công trình cấp nước là 194, trong đó số 

công trình hoạt động bình thường là 49 còn lại là hoạt động kém hiệu quả và không 

hoạt động đề nghị thanh lý. Hiện nay tỉ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn 

huyện đạt 95,3%. Để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân cũng như tỉ lệ người dân 

được sử dụng nước sạch tăng lên. Giai đoạn 2020-2025 đề nghị đầu tư 16 danh mục 

công trình nước sạch với tổng kinh phí khái toán: 26,720 tỷ đồng phục vụ 1.679 hộ. 

- Công trình thủy lợi: Đầu tư sửa chữa nâng cấp chữa 17 công trình với tổng 

chiều dài kênh mương L = 36 km, phục vụ cho 288 ha lúa nước. 

(Chi tiết có phụ biểu 10 đính kèm) 

7. Các dự án ưu tiên giai đoạn 2021-2025 

(1) Dự án phát triển vùng cây ăn quả ôn đới chất lượng cao 

(2) Dự án đầu tư phát triển vùng dược liệu quý 

(3) Xây dựng sản phẩm sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên 

(4) Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái xã 

Lùng Phình. 

(5) Trồng, sản xuất dâu tây Hàn Quốc ứng dụng công nghệ cao. 

(6) Đầu tư phát triển vùng trồng rau, hoa ứng dụng công nghệ cao và một 

phần công nghệ cao 

 (7) Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế, sả xã Cốc Ly. 

 (8) Xưởng chế biến ngô ngọt đóng hộp. 

 (9) Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. 

 (10) Dự án phát triển chăn nuôi lợn, gà bản địa theo hướng hàng hóa. 

 (11) Dự án phát triển chăn nuôi đại gia súc hàng hóa. 

 (12) Dự án bảo tồn và phát triển đàn ngựa địa phương 

 (13) Phát triển vùng nguyên liệu quế. 

 (14) Nhà máy chiết xuất tinh dầu và các sản phẩm từ quế tại xã Bảo Nhai. 

(Chi tiết có phụ biểu 11 đính kèm) 

8. Nguồn vốn và kinh tế thực hiện dự án 
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8.1. Nguồn vốn đầu tư 

- Ngân sách Trung ương: Nguồn đầu tư phát triển, trái phiếu chính phủ, sự 

nghiệp, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án nguồn vốn ODA, nguồn vốn 

tín dụng. 

- Nguồn Ngân sách tỉnh: Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, chính 

sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ 

nguồn; chính sách hỗ trợ xuất khẩu, xúc tiến thương mại. 

- Các nguồn vốn hợp pháp khác như chi trả dịch vụ môi trường rừng theo 

Nghị định 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả 

dịch vụ môi trường rừng. 

- Nguồn vốn đầu tư các các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

8.2. Kinh phí thực hiện đề án: Dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện: 456,94 

tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách: 156,03 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách: 227,6 tỷ 

đồng, nguồn vốn hợp lệ khác: 73,31 tỷ đồng. 

(Chi tiết có phụ biểu 12, 13 đính kèm) 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 - Tuyên truyền: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận 

cao trong cả hệ thống chính trị, cán bộ quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở nhằm 

thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất từ nhỏ lẻ, truyền thống sang phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Phát huy vai trò của hệ thống 

tuyên vận trong việc tuyên truyền các chính sách, khoa học kỹ thuật. Tiếp tục 

tuyên truyền, vận động sâu rộng trong toàn xã hội về Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 

trị và toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới.  

 - Quy hoạch và quản lý quy hoạch: Tập trung rà soát quỹ đất dành cho phát 

triển nông lâm nghiệp huyện; xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển quỹ đất để 

phát triển cây con trên địa bàn, đặc biệt là cây trồng thế mạnh, chủ lực huyện. Phối 

hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai rà soát, điều chỉnh bổ 

sung quy nông nghiệp huyện vào quy hoạch chung của tỉnh; xây dựng quy hoạch 

khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Lùng Phình nhằm phát huy lợi 

thế các sản phẩm, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương. Tăng cường 

kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch, nhất là sự kết hợp giữa phương 

án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; phương hướng phát triển các 

vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - 

xã hội của huyện. 

 - Giải pháp đất đai: Chuyển một phần diện tích đất trồng lúa 1 vụ và trồng 

ngô kém hiệu quả sang phát triển các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn như 

cây ăn quả ôn đới, dược liệu…Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục chuyển nhượng, 
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thuê, góp đất nông nghiệp, vận động người dân “dồn điền, đổi thửa” khuyến khích 

tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn theo hướng hàng hóa. 

- Khoa học công nghệ: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 

xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các loại cây trồng. Kêu gọi thu 

hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu các sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tạo thành chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm và giá trị 

gia tăng. Tập trung xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông 

sản của địa phương; tổ chức quản lý chặt chẽ thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa 

lý thông qua việc cấp giấy chứng nhận vùng sản xuất, năng suất sản lượng và truy 

suất nguồn gốc đói với mỗi sản phẩm. 

- Tổ chức sản xuất: Tiếp tục lồng ghép các chính sách hỗ trợ thu hút tạo 

điều kiện để doanh nghiệp, HTX vào đầu tư, xây dựng các cơ sở chế biến tạo 

niềm tin cho Nhân dân yên tâm sản xuất. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các tổ 

hợp tác, HTX; tạo sự liên kết từ cung ứng vật tư đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm; 

hình thành các liên kết theo chuỗi giá trị hoặc cánh đồng một giống, một thời vụ, 

một quy trình sản xuất tạo khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng ổn định để kết 

nối thị trường gia tăng giá trị sản phẩm. Gắn kết phát triển nông nghiệp với du 

lịch nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. 

- Nguồn nhân lực: Tập trung thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông 

nghiệp, nông thôn trên cơ sở điều tra, khảo sát và xây dựng kế hoạch tổng thể nhu 

cầu đạo tạo nhân lực lao động phục vụ phát triển sản xuất của địa phương và sản 

phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện. Tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ xã đảm bảo đủ năng lực 

chuyên môn, làm cầu nối giữa khoa học công nghệ với nông dân, đóng vai trò là 

những nhà khoa học giúp nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát 

triển sản xuất để người nông dân có đủ thông tin cần thiết nhằm giảm thiểu các rủi 

ro trong sản xuất.  

- Phát triển dịch vụ nông nghiệp và thị trường: Tập trung đổi mới và phát 

triển mạnh hệ thống dịch vụ công theo chuỗi giá trị sản phẩm (từ giống, kiểm tra 

chất lượng nông sản, thị trường tiêu thụ…). Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng 

vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, hỗ trợ cải tiến mẫu mã, bao bì, 

đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý. Tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư phát triển sản xuất gắn với chế biến, tạo ra hệ thống tiêu thụ sản 

phẩm theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây 

dựng thương hiệu, thành lập các hiệp hội ngành, hàng để điều phối hoạt động sản 

xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. 
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V. HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN 

1. Hiệu quả kinh tế 

 Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 8,07%/năm. Giá 

trị sản phẩm trên đơn vị canh tác tăng 56% so với năm 2020, đạt 82 triệu 

đồng/ha/năm; Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 38.720 tấn. Tỷ lệ hộ nghèo 

theo tiếp cận đa chiều hàng năm giảm trên 7%. Phát triển 27 sản phẩm OCOP đến 

thời điểm năm 2025. Đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp hàng hoá có giá trị kinh 

tế cao. Tạo ra vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn cạnh tranh được và ngày càng 

đứng vững trên thị trường. 

2. Hiệu quả xã hội 

Nâng cao trình độ, năng lực của người lao động, ứng dụng khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Tạo công ăn việc làm và nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người dân, góp phần vào mục tiêu xoá đói giảm nghèo và xây dựng nông 

thôn mới. Thay đổi nhận thức sản xuất và tập quán sản xuất lạc hậu của nông dân; 

giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất và thu 

nhập của nông dân.  

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ 

thiên tai, giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; 

hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.  

Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã và huyện. Nâng 

cao nhận thức cho cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai, giảm 

ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; hạn chế thấp 

nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.  

3. Hiệu quả môi trường 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất, góp phần cải thiện tốt hơn điều kiện môi trường, hạn chế ô nhiễm đất, nước, 

không khí do sử dụng hóa chất trong phân vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật... 

Giảm các tác động tiêu cực đối với môi trường, nâng độ che phủ đất rừng 

đạt 47%, góp phần giữ các nguồn sinh thuỷ, chống xói mòn, bảo vệ đất, tạo cảnh 

quan môi trường thúc đẩy du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, phát triển ngành du lịch 

bền vững. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh chỉ đạo đề án  

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên, trực tiếp 

là các đồng chí Thường trực Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án. 

2. Triển khai đề án 

2.1. Ủy Ban nhân dân huyện 
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Giao các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai 

thực hiện Đề án trên địa bàn phù hợp với thực tiễn địa phương mình; đồng thời, chỉ 

đạo, giao kế hoạch cụ thể cho các xã tổ chức thực hiện. 

2.1.1. Phòng Nông nghiệp & PTNT  

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn tham 

mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án theo từng năm, theo 

các quan điểm, định hướng và mục tiêu trong đề án. 

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng hồ 

sơ các nhãn hiệu OCOP cho các nông sản, thực phẩm của địa phương. 

- Trên cơ sở các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp 

hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 do Trung ương, tỉnh ban hành hướng dẫn các xã 

triển khai thực hiện, đồng tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án; tổng 

hợp báo cáo UBND huyện theo quy định. 

2.1.2. Các cơ quan phối hợp 

- Kiểm Lâm huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, UBND các xã 

thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ đạo 

Ban Quản lý rừng phòng hộ thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế 

hoạch về phát triển rừng nhằm nâng cao tỷ lệ độ che phủ của rừng. Trên cơ sở các 

cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 do 

Trung ương, tỉnh ban hành hướng dẫn các xã triển khai thực hiện; tổng hợp báo 

cáo UBND huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ trì đề 

án) theo quy định. 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trại rau quả: Chủ trì phối hợp với UBND 

các xã đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng 

cao năng suất, sản lượng và giá trị các loại cây trồng. Triển khai xây dựng các mô 

hình trình diễn để đánh giá nhân rộng theo định hướng mục tiêu Đề án. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và 

phát Triển nông thôn, các phòng, ban, cơ quan liên quan hướng dẫn các xã, thị trấn 

xây dựng, các phương án thực hiện dự án thuộc phạm vi Đề án tái cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp trình các cấp phê duyệt theo thẩm quyền đảm bảo theo đúng quy định. 

Căn cứ vào nhu cầu vốn của Đề án thực hiện cân đối, lồng ghép các nguồn vốn để 

Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện 

- Phòng Tài Nguyên Môi Trường: Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và tham mưu 

trình tự thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất. Phối hợp với 

các cơ quan liên quan để xây dựng quy hoạch nông nghiệp trên địa bàn. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại; khai thác, mở rộng thị trường tiêu 
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thụ nông sản, thực phẩm của huyện. Tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và quảng bá thương hiệu cho 

các nông sản, thực phẩm đặc trưng của huyện. 

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Phòng 

giao dịch, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Phòng Giao dịch 

LienVietPostBank Bắc Hà: Căn cứ vào các cơ chế, chính sách, ưu tiên vốn tín 

dụng thực hiện phát triển nông lâm nghiệp huyện. Chủ động bố trí nguồn vốn, 

hướng dẫn trình tự thủ tục giải ngân phục vụ phát triển các chương trình nông 

nghiệp trên địa bàn huyện; phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

3. Đảng ủy các xã, thị trấn: Căn cứ vào nội dung Đề án xây dựng kế hoạch 

tổ chức triển khai thực hiện nội dung Đề án trên địa bàn đảm bảo phù hợp với mục 

tiêu đề án và thực tiễn địa phương. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung 

mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.  

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy: Chỉ đạo các cơ 

quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung mục tiêu, 

nhiệm vụ của Đề án đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo quần chúng 

nhân dân nhằm tạo sự thống nhất, đồng tình hưởng ứng trong quá trình tổ chức 

thực hiện. 

5. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện: Tổ chức tuyên truyền, 

tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của đề án. 

6. Chế độ báo cáo: Định kỳ 6 tháng cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện đề án với Huyện uỷ; chủ động đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, 

giải pháp thực hiện đề án cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế, đảm bảo 

hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án. Hằng năm có báo cáo sơ 

kết Đề án; sơ kết giữa nhiệm kỳ và kết thúc nhiệm kỳ tổ chức tổng kết thực hiện 

đề án. 

Trên đây là Đề án Cơ cấu lại kinh tế nông lâm nghiệp gắn với phát triển sản 

phẩm OCOP trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2025./. 

 

Nơi nhận:                                                                       

- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

- Sở NN và PTNT tỉnh Lào Cai,  

- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, 

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 

- Cơ quan, tham mưu giúp việc Huyện ủy, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc,  

- Các cơ quan, đơn vị, 

- Lưu VT - VPHU. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hòa 
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