
TINH UY LAO CAl BANG CONG  SAN VIT NAM 

S&G5-CTr/TU Lao ai, ngàytháng1P nãm 2022 

CHU'NG TRINH 
hành dng thyc hin Nghj quyt s 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 cüa BCH 

Trung iro'ng Bang khóa XIII ye nông nghip, nông dan, nông thôn den nàm 
2030, tam nhIn den nàm 2045 trên dja bàn tinh Lao Cai. 

Thrc hin Nghj quyt s 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 cüa BCH Trung iwng 
Dâng khóa XIII ye nông nghip, nông dan, nông thôn den nãm 2030, tam nhIn den 
näm 2045 (sau day viêt tat là Nghj quyêt so 1 9-NQ/TW), Tinh uS' Lao Cai xây dung 
Chuong trInh hãnh dng thirc hin Nghj quyêt nhu sau: 

I. TINH HINH 

Sau g.n 15 näm th1rc hin Nghj quyk s6 26-NQ/TW cüa Ban Chp hành 
Trung ilang Dàng khoá X, nông nghip, nông dan, nông thôn dat  nhiêu két qua 
quan tr9ng. Côngtác quy hoach,  djnh hi.ràng san xuât tüng birâc hoàn thin; chuyên 
djch cci câu cay trông dung hurng. Sãn xuât nông nghip luôn d.t a müc d khá, tc 
d thng tru&ng bInh quân dt trên 6%/n.m. Cong tác an sinh xA hi và nâng cao 
song tinh than cho nhãn dan i khu vlrc nông thôn tiêp tic có sr quan tam; xóa dói, 
giãm nghèo dt kêt qua tIch cçrc, dai song cüa nh.n dan không ngüng nâng len, t5' 
1 h nghèo giam nhanh. Mng h.ri y tê cci s6 tiêp tiic dugc cüng cô, nâng cap; 
chat 1ung dan so và sirc khóe nhãn dan cãi t1iin dáng ké. Môi trithng nông thôn 
có chuyên biên tIch cuc, hü txc lac  hu dan dugc cãi tao,  xóabó. H thông chinh 
trj Co so \r&ng rnanh, dan chü ducic phát huy, tinh than doân két, ttxang than tuong 
ái duçic day m?nh,  xay dirng nông thOn mOi dat  nhiêu kêt qua. Két câu h tang khu 
virc nông thôn ngày càng hoàn thin, ti'xng buOc dáp üng yêu câu phát triên kinh t 
- xã hi. Tinh hInh an ninh nông thôn, an ninh dan tc, an ninh ton giáo, an ninh 
biên giOi luôn dixçic cüng cô và bão dam. 

Ben cnh nhüng thânh tru dat  ducic, phát triên nông nghip, nOng dan, nOng 
thôn van con mt so khó khán, ton tai.  Tang truOng trong linh virc nong nghip 
chi.ra ben v&ng, quy mô các ngành hang cOn nhO, chuatuongxrng voi tiêm nàng 
igi the cüa tinh; san xuât, chê biên yà tiéu thii san phâm thiêu lien két ch.t ch; 
clura nhiêu san phâm, mt hang dirge chung nhn san xuât an toàn. Chàn nuôi gia 
sue, gia cam quy mô nông h) vn là chu yêu, chira gan vOi xây drng c sO giêt mô 
tp trung. Kinh te lam nghip dóng gop chua nhiêu vào phát triên kinh té toàn ngành 
nông nghip. Lien ket gifla Nba nuOc — Nba Khoa hçc — Nba Doanh nghip — Nhà 
Nôngthiêu chit chë, các hInh thuc tO chOc san xuât hin tai  chua dáp irng dtrgc 
yêu câu san xuât nông nghip hang hOa; ca bàn van là kinh tê ho, quan h san xuât 
chm dôi mOi. Kêt qua xáy dmg nông thOn mOi tai  các dja phuong chua dông dêu, 
toàn din, chu yêu t.p trung xây dimg kêt câu ha tang; tiêu chI xã dat  chuân nông 
thôn mOi thiu bn vrng, mt s tiêu chI dat  0 muc tôi thiêu. Di song cüa mt b 
phn dan cu nông thôn, vling dOng bào dan tc thiêu so con nhiêu khó khän. Chat 
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luçmg giáo diic, dào tao, y t và ngun nhân 1c nht là ngun nhân 1rc, ngun lao 
dng a nông thôn phçic v1i phát triên nông nghip hang hoá chua dáp ing yêu cu 
phát triên nhanh và ben virng cüa tinh. 

Nguyen nh5n cüa nMng ttn t?i, han ch d.rc xác djnh do xut phát dim 
khu vrc nông thôn tinh Lao Cai a müc thâp; nhn thirc, trInh d canh tác cia nông 
dan ch.ra theo kjp sir phát triên cüa khoa h9c cong ngh, cüa thj tnr&ng; mt bt 
phn can b, dâng viên, dc bit cap ca so con yêu ye nàng hrc quán l, näng lijc 
chuyên mon. Co noi cap ui', to chirc dãng, chInh quyn chua sâu sat, thiu quyt 
lit trong lãnh chi dao,  tuyên truyên, triên khai, thrc hin các nghj quyt, d an, 
chuong trInh phát triên nOng nghip, nOng dan, nông thôn. C chê, chinh sách dñ 
manh, hap dan dé thu hut các thành ph.n kinh té dâu tu vào nông nghip, nông thôn 
chua nhiêu. H trg cüa nhà nuOc cho nông nghiêp, nOng thôn con dan trài, thiêu 
nguôn 1irc. 

II. MUC TIEU 

1. Mijc tiêu tng quát 

NOng nghip phát trin hài hôa vói mic tiêu phát trin xã hi và môi tnr&ng 
sinh thai, thich üng v&i biên dOi khI hu; giá frj gia tang trên mt &m vj san xuât 
thng cao, bâo dam an ninh hrang thirc, tao  b dc vCrng chãc dê các ngành kinh tê 
phát triên. DOi sOng vt chat, tinh than và nhn thüc cüa nông dan và cu dan nông 
thôn ngày càng cao, dü nng 1irc lam chü qua trInh phát triên nông nghip, nOng 
thôn. Xã hi nông thôn giàu bàn sac van hoá dan tc, nông thôn mOi tiêp t1ic dixçxc 
dâu tu xây dirng, thay dOi theo hixOng tIch circ và khang trang han; kêt câu ha tang 
dông b, lien thông vOi do thj trén dja bàn tinh. Ca câu kinh tê và các hInhthOc to 
chirc san xuât có diêu chinh hçrp 1, gän phát triên nông nghip v6i cOng nghip, 
djch vii. Tang ctthng src mnh cüa to chüc dãng và h thông chinh tij 0 ca sO; quOc 
phông, an ninh, trt t1r, an toàn xa hi duqc bâo dam vCrng chäc. 

2. Miic tiêu cu th 

2.1. Muc lieu cu thi dIn nàni 2030 

Tôc d tang tru&ngbInh quan giá trj san xut dat  trén 6%/nm. Giá trj san 
xuât ngành nông nghip den näm 2030 uó'c dat  16.000 t dlông. Tang nãng suât lao 
dng nông nghip bInh quân tir 5,5 - 6%/nãrn; giá trj san xuât hang boa các ngãnh 
hang chü 1rc chiêm khoáng 65% tong giá trj san xuât ngành nông nghip. 

S xã dat  chun nOng thôn m0i là 115 xã, chim 90%, trong do cO 50% xã 
dat chuan nOng thOn mOi nang cao, sO dan vj cap huyn dat  chuân nông thOn mth 
dat trên 70%, trong do phân dâu tir 03 dan vj cap huyn dat  chuân nông thôn mOi 
nâng cao. 

TS' l h gia dInh nông thOn ducic si:r dimg nithc h9p v sinhlà 100%, trong 
do t l h gia dInh nOng thôn dugc sfr ding nuOc sch theo quy chuân dat  trên 80%; 

Thu nhp bIrth quân nguOi dan nông thôn näm 2030 tang 2,5 - 3 lan so vOi näm 
2020. T l giãrn h nghèo theo chuân da chiêu blnh quân 2— 3%/nãm. 



T 1 chit thai rn sinh ho?t nOng thôn duqc thu gorn, xü l theo quy djnh 
d?t trên 95%. Duy fri t 1 che phü rrng d?t  trên 60%, sn xuât lam nghip, kinh tê 
dôi ri1ng phát triên theo hi.ràng ben vttng. 

T trong lao dng nông nghip trong tng so lao dng xä hi duài 20%; bInh 
quân hang näm dào tao  nghê cho khoãng 18.000 lao dng nông thôn. 

2.2. Tm nhIn dEn nãm 2045 

Nông nghip sinh thai, san xut hang hoá quy mô Rn, có giá trj gia tang cao, 
gàn két chit chë vâi thj tnrôTlg trong nithc vâ xuât khâu; cong nghip ché biên vá 
bão quán nOng san theo huó'ng hin dai.  Nông dan và cu dan nông thôn van minh, 
phát triên toàn din, có thu nhp cao. Nông thOn t&ng brnrc hin dai,  có diêu kin 
song tim cn gan vâi dO thj, rnOi tru&ng song xanh, sach,  dp, xay dirng nep sOng 
van hóa nông thôn giàu ban sac dan tc; quOc phOng, an ninh, tr.t tir, an toàn xã 
hi disçc bão dam virng chàc. 

III. NHIM VtJ, GL4I PHAP 

1. Nâng cao vai trô, vj th, nãng lire lam chü, cal thin toàn din dôj sng 
vt chat, tinh than cüa nông dan và cu dan nông thôn 

To chüc tot vic djnh hithng, dào tao  nghê cho h9c sinh THCS, TH1PT; gop 
phãn nãng cao nhn thüc, nang lrc, trInh d h9c van cho nông dan. Dôi mi Va 
nang cao chat higng dào t?.o  nguOn nhân lrc chat 1u9'ng cao theo huâng gãn vâi 
nhu câu sfr ding lao dng cüa các cong ty, doanh nghip, hcip tác xâ; tp trung chi 
dao chuyên djch co câu lao dng nông thôn theo hung giãm t' tr9ng lao dng 
nông nghip, thng t' tr9ng lao dng phi nông nghip. 

Dy mnh nghiên cüu, hoàn thin ca ch phát huy dan chü, thc thi vai trO 
chü the cüa nông d.n trong dôi mâi quan h san xuât, phixong thüc san xuât thirc 
day phát triên nông nghip, nông thôn; bâo dam quyên I am chü cüa nông dan và 
cu dan nông thôn. Day manh phong trào xây dmg nOng thOn rnOi gàn v&i các phong 
trào nông dan san xuât giôi. Xây dirng các mô hInh, cong dông dan cu hanh  phüc, 
vthig mnh, tham gia quân 1 xa hi, bâo v tài nguyen môi trung, bâo ton và phát 
huy ban sac van hóa dan tc, bão dam v&ng chàc ye chinh trj, quOc phOng, an ninh, 
tr.t tr, an toàn xä hi. Tao mOi tnthng thun iqi cho nông dan và Cu dan nông thOn 
phát triên san xuât, kinh doanh. 

Tiêp t11c dy mnh thrc hin các chInh sách giam nghèo theo hrnrng bn vüng, 
thng khâ nang tiêp cn cüa ngu?ñ nghèo. Két hçip chat chê, dông b giüa thrc hin 
mlic tiêu giãm nghèo vâi phát triên kirih tê xä hi, xây drng nOng thôn mcci. TJu tiên 
nghiên ciru xây dmg ci chê, chinh sách dc thu dOi vâi các vllng dc bit khó khän, 
cac xã biên giâi cO t' l h nghèo 

Tp trung chi dao  du tu xây dirng ca sâ v.t ch.t, trang thit b cho các tram 
y t phc vit& cOng the cliãrn sOc sic khoê ban dâu cho than dan. D.0 tu xây 
dimg các thiêt ché van hoá - the thao & nOng thôn; kiên cO bOa, chuân bOa và hin 
di hóa ca s& vt cht, trang thit b dy hçc; tiêp tc dâo tao,  bôi du&ng chuyên 
mOn, nghip vii, bâo dam Ca ye so hrgng, chat lugng dé chuân hóa di ngü can bô 



4 

quãn 1, giao viên; nâng cao cht luvng giáo dçic toãn din, duy trI và nâng cao chit 
luçmg phô cp giáo dc, xoá mu chü cho ngrôi tü 15 tuôi tr& len. 

T chüc tt vic thng cu&ng diu dng, luân chuyên can b có trInh d, näng 
lirc ye co s&, dc bit các xã khó khän, xã biên giâi. Chii tr9ng xây dirng, cüng Co 
1irc luvng dan quári tier v và 1rc lucing an ninh xâ, thôn (bàn), phát huy vai trô nông 
cot trong cOng tác dam báo an ninh trt tir. Dâu tranh phông chông Co hiu qua các 
hoat dtng tIn nguOng, ton giáo trái pháp 1ut ành hirO'ng den an ninh, chInh trj, trât 
t1r an toàn xã hi; kiêm chê s1r gia tang ti phm, nhât là ti phm ye ma tuy, mua 
bàn ngithi, ti phm hInh sir... 

2. Phát trin nn nông nghip hiu qua, bn vfrng theo hithng sinh thai, 
frng diing khoa hçc — cong ngh tiên tiên, nâng cao chat hrçng, giá trj gia tang 

Co câu, sp xêp 1i 11th vi1c trông trpt theo hixàng phát huy tim náng, th 
rn.rth, 1ixa chQn .nhirng san phàm, cay trông chü hrc cüa tinh dé san xuât chuyên 
canh, tp trung; gän.vd các ccis báo quán, so ché, chê biên và tiêu th theo chu& 
giá tn. Khuyên khIch phát triên nOng nghip sch, nông nghip hthi co, chuang 
trinh mi xã mt san phâm OCOP gân vói phát triên du 1ch sinh thai, du ljch cong 
dông; diáp 1rng thu câu trong nuéc và xuât khâu. 

Khai thác tiêm nàng các vüng sinh thai dê phát trin chän nuôi hiu qua, bn 
vtng gän vOi phát triên các chui giá trj, nâng cao giá trj gia tang, bão dam an toàn 
sinh hQc, djch bnh, mOi tnrOiig và an toàn th?c phâm. Tp trung chuyên dôi hInh 
thirc chan nuOi nông h nhO lé sang chan nuoi trang tr?.i, an toàn shth h9c, irngdiing 
cOng ngh cao dê hInh thành các chuOi lien két tr san xuât den tiêu thi san phâm an 
toàn. Phát trién thüy san theo dOi tuqng nuôi, sà ding hiu qua mt nuâc, phñ hcip 
vâi dc tinh sinh h9c và hInh thirc nuOi. Khuyên khich phát triên các rnO hInh nuOi 
trOng thüy san áp diing cOng ngh mói, tiên tiên, giàm giá thãnh san xuât, than thin 
mOi tnrOng; các mO hInh nuOi hu co', nuÔi sinh thai, áp diing các tiêu chuân chirng 
nhn thirc hành nuôi trOng thüy san tOt (GAP) dê nâng cao giá tn và phát triên ben 
vüng. 

Tang cithng quán 1 nhà nithc ye thng dc ding, thng phông h, rirng san 
xuât phñ hçp v6i thrc te, gàn bâo v mOi tri.rO'ng, phông chông thiên tai vói phát 
triên kinh tê lam nghip ben vü'ng. H?n  chê tôi da chuyen mic dIch si:r dmg rrng 
tr nhiên sang m1ic dIch ngoài lam nghip; hoàn thành vic giao dat, giao rrng, cho 
thuê thng gàn vó'i cap giây chirng nhn quyên sfr diing dat lam nghip; bâo dam 
các diiêu kin dê quãn l, bão v, phát triên ben v&ng tài nguyen rimg. 

3. Phat triên minh cOng nghip, tiu thu cong nghip, dich viii, chuyn 
dch cr câu kinh tê, to vic lam ti chô cho lao dng nông thOn 

Phát friên toàn din, dông b ldnh tê nOng thôn v6i co' câu nông nghip, cong 
nghiêp, dich vi1 hop 1, dira trên khoa h9c — cOng ngh, dOi mri sang t?o.  Cüng CU, 
xay dung trung tam dch vii nOng nghip các huyn dáp ung yeu câu, nhim vi.i 
phát trien nông ngip hang hóa. Phát trién mnh cOng nghip, tiêu thi cOng nghip, 
dch v i nOng thôn, nhât là cOng nghip chê biên nOng san, cOng nghip san xuât 
vt tu. 



Du tu phát triên các cirn cong nghip, lang nghê phñ hçip vói quy hoach  vá 
diêu kin ci the tai  dja phuang; tao  môi tnthng kinh doanh thun lçii thu hi.it các 
thãnh phân kinh tê dâu tu vào nông nghip, nông thôn. IJu tiên dâu tu ho trçi cho 
các doanh nghip, HTX, to hçip tác thirc hin the dir an có s1rc lan tOa iOn, tao  vic 
lam tai  chô, nng cao thu nhp cho lao dng nOng thôn. 

Tiêp tiic bão tn và phát trin cac lang nghê hin Co 0 nông thôn, dng th0i 
phát triên các ngành nghê, lang nghê m6i phü hqp vOi diêu kin, igi the cüa tmg 
dja phumg. Day mnh thc hin hiu qua chrnmg trInh môi xâ mt san phâm 
(OCOP), san xuât nông nghip truyên thông gän.vOi báo ton vâ phát huy giá trj van 
hóa truyên thông, gàn vOi các djch vçi n uông, nghi duO'ng tai  các diem, tua, tuyên 
du lich. 

4. Xây diung nông thôn theo htró'ng hin di gän vOi do thi hóa 

D.y manh  Chucvng trInh xây dirng nông thôn mói gän vOi phát trin do thj 
van minh dam bâo hài hôagiia phát iriên kinh tê - xã hi, (tong th0i bâo ton và 
phát huy các giá trj van hóa, dam bão quôc phông, an ninh, trt tir an toàn xã hi 
vüng nông thôn. 

Huy dng các ngun 1irc d xây drng kt cu htng - xà hi vüng nông 
thôn. IJu tiên dâu tu xây dmg các hung m1ic, tiêu chI gn (tat dugc tiêu chI quôc 
gia ye nông thôn mOi. Thirc hin tot chü trucmg quan diem cüa Dãng, chInh sách 
pháp 1ut càa Nhà nuOc ye thirc hin dan cliii 0 c sO nhàm phát buy sircmanh ciia 
cong (tong dan Cu. Chii tr9ng nâng cao chat lugng y té, giáo dijc, bão ton và phát 
huy các giá trj, ban sac van boa truyên thông tot dçp ciia các dan tc, day mnh 
tuyên truyén vn dng nhãri dan cái tao  t.p quán lac  hu, de nang cao d0i song tinh 
than vã an ninh nông thôn. 

Trin khai Chucnig trInh nuOc sach  và v sinh mOi tnthng nOng thôn. To chrc 
t& vic thu gom xir l rae thai, mrOc sinh hoat và than nuôi, qu5n l và bâo v ben 
vcmg tài nguyen dat, nuOc. Tang cumg các hoat dng bão v môi truOngxanh - sch 
- dp. Day mnh vic rà soát sap xêp dan cu theo quy hoch và theo kê hoach rnt 
cách bài ban, thirc chat gop phan xây dimg  b mt nông thOn mien nii, viing cao; (tong 
thôi báo dam an toàn cho nhan d khi có thiên tai xây ra; quy hoach, dan tlr, xây dthg 
các nghia trang theo th'ing tiêu chuãn, quy djnh. 

5. bàn thin co ch, chInh sách ye nông nghip, nông dan, nông thôn 

Xây drng, b sung chInh sách khuyn khIch phát trin nông nghip hang 
boa; trong do tp trung giái quyt van de ye (tat dai, cho thuê dat, gop von bang 
quyn sO diing dt, phát triên các hInh thOc to chCrc san xuât dé thOc day lien kêt 
san xut theo yeu cAu ciia thj truOng; huy dng nguOn vOn, ho trg irng diing khoa 
h9c k thut, xiic tiên thucmg mai... 

CO ca ch, chInh sách uu tiên, hO trI nguOn vOn ngân sách da phuang dO chO 
dng nguOn 1rc thirc hin các rni1c lieu, nhim v11 phát triên nông nghip, nông dan, 
nông thôn; tang ci.thng thu hOt nguôn iirc tO các thãnh phân kinh te; khuyên khIch 
các doanh nghip, hop tác xã dâu ttr lien ket trong phát triên san xuât theo chuôi 
giá tr; dy manh  hgp tác quOc tê, vn dng, thu hOt và sO diing (tOng mvc  tieu, có 
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hiu qua nguôn vn ODAtrong dâu tu phát trin, dc bit là san xut nông nghip 
hang hóa theo Nghj quyêt so 1 0-NQ/TU cüa Tinh us'; thirc hin 1ng ghép các 
Chucrng trmnh miic tiêu quôc gia dê xây dirng chInh sách nông nghip h trq an sinh 
xã hi, bâo dam phü hcip vâi miic tiêu cüa chuang trmnh và diu kin thrc tin tai 
dja phizcrng. Thrc hin có hiu qua nguôn von cña Trung uong, nguôn von sir 
nghip khoa hçc... 

Tang cizrng cong tác lânh do v tip tic di mâi, phát trin, nãng cao hiu 
qua kinh tê t.p the trong giai do?n mri và thirc hin Chiên luccc phát triên kinh té 
tp the, hqp tác xã giai do?n 2021 — 2030; ga.n vâi quart tam thrc hin thang li 
Nghj quyCt so i 0-NQITU ngày 26/8/2021 cüa Tinh üy ye phát triên nông nghip 
hang hoá và các chuong trmnh, dê an, dij an, kê hoch cüa Tinh üy, UBND tinh v 
phát triên nông nghip, nông dan, nông thôn. 

6. To dt phá trong nghien cfru, frng dçing khoa h9c — cong ngh, dôi 
mói sang to, chuyên dôi so, dào to nhãn bye trang nông nghip nOng thOn 

Dy manh  chuyn cti s trong san xut, ch bin, tiêu thii san phrn nOng 
nghip cong ngh cao; ho trçi truy xuât nguôn gôc, xüc tiên thixcing mai  din tlr; dir 
báo tInh hInh, thj trixing nOng san; ph1ic vi cong tác vn hành, diê.0 hành san xuât, 
kinh doanh, kêu gçi thu hit dâu tl.r; phát triên mô hInh "Chçc nông sn 4.0", "San 
giao djch thwing mai  din tü", san giao djch san phâm OCOP; 

Tang cu&ng hqp tác khoa hçc vói các h9c vin, nhà trix&ng, vin nghiên ciru 
các cci quan khoa hçc ye phát triên nOng nghip. Day manh  nghiên ciru, 1rng diing 
phát triên khoa h9c và cong ngh; tnt tiên các dê tài nghiên c1ru ye nông nghip, 
nông dn, nông thôn. Thu hñt và tiêp nhn các dir an có ham liiqng khoa hçc cOng 
ngh cao i'rng ding trong quàn l, san xuât, ché biên và dv tInh dr báo thj tnr&ng. 
Nâng cao nãng 1irc, m& rng quy mô các cci so san xuât giông nông lam nghip trén 
dja ban tinh, dáp 1rng nhu câu ye san xuât nông lam nghip trong tInh hInh mOi. 

Khuyn khIch các t chrc, cá nhân dua các ing ding khoa h9c cong ngh 
tiên tin, than thin mOi truOng, tiêt kim nguyen lieu, dông b ye cong ngh va 
quy trInh tO chirc san xuât. Tang ctr&ng cong tác quán l các quy trInh san xuât và 
chat hrçmg san phâm theo quy ctjnh dê san xuât bão dam các tiêu chuân ye an toãn 
thirc phâm và djch bnh. Dào tao  phát triên nguOn nhân 1irc, nâng cao trinh d, nãng 
suât, chat hrçmg dáp üng yêu câu phát trien nOng nghip, nông thôn cüa tinh. 

7. Qnãn 1 tài nguyen, bão v môi trurng nông thOn, nãng cao khã nàng 
thIch frng v&i bin dôi khI hu, phông, chông thiên tai 

Quãn 1, sO dung tit kim, hiu qua các ngun tài nguyen gn v0i bào tn 
da dng sinh hQc. Báo ye qu dat nông lam nghip câ ye sO Iugng, chat luqng; tang 
cung các giâi pháp chOng thoái hoá dat, chOng sat  10 b song, b suôi; sO diing 
tiêt kim, hiu qua, ben vüng nguôn tài nguyen nuâc. Thvc hin dOng b các giãi 
pháp báo v, nang cao chat luctng vâ trü lucing rlmg. Thvc hin quy chü din tIch 
rOng và dat lam nghip; rà soát, quán l hiu qua dat trông thng san xuât; cci câu 
Iai dt trOng rOng san xuât dê dânh mt phân din tIch quy hoach  nhung sO dimg 
không hiu qua sang phát trien nông nghip. 
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Phát trin nông thôn gn vói cong tác bâo v môi trnèng, chi[i tr9ng den san 
xuât nông nghip cOng ngh cao, phát triên djch vii rnôi tnthng; khuyên khIch phát 
triên nén kinh tê tuân hoàn trong san xuât nông nghip. Day nhanh tiên d các dir 
an dâu tii cho bão v mOi tnrng, 1rng phó vth biên dôi khI hu: Dâu tu xây drng, 
nâng cap bãi chôn lap chat thai rn hçrp v sinh tai  các huyn. Quy hoach xây dimg 
bãi chôn lap chat thai ran sinh boat hop v sinh t?i  các xã hoc ciim xã 

Tang cuing thanh tra, kirn tra theo k hoach Va ctt xuât vic ch.p barth các 
quy djnh pháp lut ye bão v môi trtthng dOi vâi các to chirc, cá nhân trên dja ban 
tinh; tp trung vào các loaihInh có nguy ca gay ô nhiêrn môi tmng nhir san xuât 
hóa chat, khai thác chê biCn khoáng san, sfr diing thuôc trir sâu và thuôc diet cO 
phvc vil san xuât nOng nghiêp... 

Xây dimg và cüng c h thng cânh báo thiên tai the dirn durng giao thông 
Va khu dan cii có nguy cc cao v lü ông, lU quét, sat  l& dat; duy tn tot các tram  do 
mua cãnh báo báo lü trên h thông sOng, suôi lan; mg trirc vâ thông tin cãnh báo 
sam ye tinE hInh thai tiêt, thiên tai phçtc viicho dai song và san xuât cüa nhân dan. 

Tip tVc  trin khai phát dng phong trào toàn dn tham gia bão v môi tnuO'ng, 
lông ghép vâi cuc v.n dng "Toàn dan xây drng dai song van hoá a khu dan cii", 
"Chung tay xây dirng nông thOn mó'i": triên khai xây drng mO hInh "Khu dan cii 
tir quàn bão v mOi truthng". Day manh  tuyên truyên các h nông dan phát trin san 
xuât gän vai bào v mOi tnrmg nông thôn dc bit xir 1 môi trtthng chàn nuOi va 
chê biên nông san. La ch9n cay trông, vt nuôi và chuyên dôi ngành ngh thich 
t'mg vâi biên dôi khI hu, phü hop vài tInh hinh san xuât dja phuang. 

8. Chü dng hi nhp, bqp tác quc tê, m& rng thj tru'ô'ng, thu hut 
nguôn liyc vã day mnh chuyên giao khoa hçc — cong ngh 

Dy m?nh  các boat dng xiic tin thuo'ng mai, quáng bá, giai thiu san phrn 
dé m& rng và da ding hóa thj tniiàiig tiêu thii trong nurc và quôc té. Chii tr9ng 
lien két, hop tác vói các doanh nghip, t.p doàn l&n trong trong san xuât, chê biên, 
tiêu thu, kiêm soat chat hang san phâm Thi.rc hiên tot dii bao, thông tin thi tru'o'ng 
dê dinh hu&ng san xuât, tiéu thii nOng san; näm bat nhu câu thj tnrang dé day rnnh 
xuât khau nông san theo huang die xuât dãu tu xây dirng trung tam trung chuyên 
hang hóa tai  Lao Cai phiic vr xuât khâu, nhât là thj tnthng Van Nam Trung QuOc. 
Chü dng phông chông gian ln thuong mai;  có các bin pháp, giai pháp phü hop 
vth cam kêt quOc té trong vic tham gia cáo hip djnh thucmg rnai dOi vói san phãrn 
xuât khâu, kjp thai x1r l tranh chap thuang mai phát sinh. 

Tranh thu tot các nguOn vOn, nguôn tài trg cüa các nuac, cáo to chirc và cá 
nhân nuOc ngoài, tO chrc quôc tê cho phát triên nông nghip, nông dan, nông thôn. 
Ma rng hop tác, chuyên giao khoa h9c, cong ngh tién tiên trong san xuât, báo 
quãn, ché biên và tiêu thu san phâm; tang cuang hop tác trong irng phó vai bién 
dOikhi hu, báo dam an ninh nguOn nithc, phông, chOng 6 nhiêm, djch bnh, 6 
nhiém mOi tru'ông. 
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9. Tang cu'ô'ng sij lãnh do cüa Bang, nng cao hiu 1rc, hiu qua quãn 
I cüa Nhà ntr&c, phát hay vai trô cüa Mt trn T quc Vit Nam, Hi Nông 
dan và các to chfrc chInh trj - xã hi, xã hi nghê nghip & nông thôn 

Chü trçng xây d'çrng di ngü và bi duoTlg nãng 1irc cho can b a cor s&, nhât 
là a cap xã, thôn dê nãng cao hiu qua cong tác triên khai, to chirc thirc hin và d 
xuât cáo cci ché, chInh sách sang tao,  dt phá tir th?c tin. Dê cao vai trô, trách 
nhirn cña ngithi dirng dâu cap u, chinh quyên, doàn the trong cong tác Iãnh chi 
dao ye. nông nghip, nông dan, nông thôn. Tang cirang cong the don dc, kim tra, 
giám sat tInh hInh triên khai thirc hin tai  cor sa. 

Nãng cao hiu qua boat dng các Co s dàng, các chi b & nOng thôn phát 
buy vai trô tiên phong, guorng mâu cüa dãng viên & thôn bàn trong lao dng, san 
xuât, trong các hoat dng du ljch, djch vi và giü gin bàn sac van hoá các dan tc. 
Tang cuông cOng tác thông tin tuyên truyên, day manh  cong tác tuyên v.n & co s&, 
tao dông thuãn cao trong ca h thông chInh trj, can bt quán 1' nhà rnróc các cap, 
các doanh nghip và ngu&i nông dan. 

DM rnOi, da dng hInh thrc, phi.rcrng pháp tuyên truyn cho phü hgp vâi tüng 
dôi tl.rçmg, dc bit chci tr9ng dôi tuçrng là nông dan. Day manh  vic phát dng 
phong trào thi dua, kjp thai khen thu&ng, dng viên các diên hInh tiên tiên, cách 
lam hay, hiu qua; dông thai nhân rng các mô hInh, diOn hInh sang tao  trong phát 
triên nông nghip và xây dmg nông thôn mâi. Thüc day chuyên dOi sO, dôi mâi 
phucmg thüc quán l, diêu hành cña chInh quyên cor s&; xây drng di ngü dãng 
vién & nông thôn, nhât là t.o nguôn cam tInh dàng tir thanh niên nông thôn, bô sung 
nguôn kjp thai cho phát triên dãng viên mói. 

Nêu cao vai trô caa Mt trn To quOc, các t chirc chinh trj - xã hi, xã hi 
nghê nghip và s1r tham gia cüa nhân dan trong vic thirc hin các chü truang,chinh 
sách phát triên nông nghip, nông dan, nOng thOn. Dôi mói phirong pháp tiêp cn 
nhãm phát huy tInh chñ dng, sang tao  cüa các tO chüc, dOng th&i buy dng sr 
tham gia cüa ngu&i dan trong chuong trInh nông thôn mói. Tiêp tVc  cüng cO nâng 
cao näng lirc, hiu qua hot dng cüa Hi Nông dan trong cong tác quãn l và phát 
triên hi viên, cOng tác tuyOn truyên, huân 1uyn và chuyên giao khoa h9c k thut, 
dc bit day manh  các phong trào thi dua. 

TAng cu&ng cong tác kim tra, giám sat, theo dOi, huàng dn cüa cp u, 
chInh quyên các cap dôi v&i nhim vi phát trién nông nghip, nông dan, nOng thôn. 
Thix&ng xuyên lAng nghe kiên, nguyen v9ng chfnh dáng cña nhân dan dê có bin 
pháp iAnh dao,  chi  dao  kjp th&i; han  chê tOi da dé xây ra các vi kin, diem nóng, 
mat trt tir an ninh nOng thôn. 

(Clii tié't các nliiéin vie,, giái plithp có pli lyc kern theo) 

IV. TO CHC TIIIC HIN 

1. Ban Thu&ng vii Tinh üy tp trung lAnh dao,  chi  dao  triën khai thirc hin 
Nghj quyêt 1 9-NQ/TW, Chuong trInh hânh d5ng cüa Tinh ày bâo dam thông nhât, 
thumg xuyên, nghiêm tàc, hiu qua; djnh kS'  báo cáo két qua thrc hin vó'i Trung 
uorng Dãng và Ban Chap hành Dâng b tinh. 
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2. Các ca quan chuyên trách tham muu, gii1p vic cia Tinh üy theo chirc nãng 
nhiin vi don dôc, kiêm tra vic triên kbai, thirc hin Nghj quyêt 1 9-NQ/TW và 
Chixcrng trInh hành dng cña Tinh u, báo cáo Tinh üy theo quy dinh. 

Ban Tuyên giáo Tinh üy chü tn, phi hçTp vói các ca quan Co lien quan hixOng 
dn vic quán trit Nghj quyêt 1 9-NQ/TW, Chixcng trinh nay den các chi dâng b, 
dáng viên và nhan d5.n; chi do các ca quan thông tan báo chI thirc hin các ni 
dung tuyên truyên thi.r?ng xuyên và lien tt1c. 

3. Các cp üy, t chirc dãng trrc thuc Tinh u, Ur  ban mt trn T quc 
tinh, các to chüc chInh trj - xa hti và các sâ, ban ngành cap tinh can ci nhirn vii, 
giãi pháp trong Chtrang trInh heaTh dng; chñ dng ban hânh van ban tO chi'rc thuc 
hin phñ hçp vOi diêu kin, tInh hInh thirc tê cüa Ca quan, dan vj, da phuang; 
thuông xuyên kiêrn tra, don doe, dánh giá kêt qua thirc hin, hang nãm báo cáo kt 
qua thirc hin vOi Tinh u (qua Ban can sy' dáng Uy ban nhãn dan tinh). 

4. Dâng doãn Hi dng nhân dn tinh: Rà soát, nghiên ciru dxut vi Trung 
uang và chü dng ban hành theo thâm quyên các Ca chê, chInh sách dê triên khai thirc 
hin Nghj quyêt so 19-NQ/TW và Chuang trinh hành dng cüa Tirihüy. 

5. Ban Can sr Dãiig UBND tinh chi dao  xây dirng K ho.ch thirc hin Chi.rong 
trInh henh dng cña Tinh ñy; chü trI, phôi hçTp vci các ca quan lien quan tham rnuu 
cho Tinh üy to chüc thirc hin hiu qua Chucing trInh hành dng; thing xuyen theo 
dOi, kiêm tra, don doe, sa kêt, tong kêt và djnh kS'  báo cáo Thurng trirc Tinh üy kt 
qua thrc hin Ngh quyêt so i 9-NQIFW và Chuang trInh hành dtng cña Tinh üy./. 

Nainhn:  
-B Chmnhtrj, 
- Ban Bi thix Trung uong Dãng, 
- Các ban Dãng Trung ucing, 
- Van phàng Trung uo'ng Dàng, 
- BCS Bang Chinh phü, 
- BCS Bang B NOng nghip Va PINT, 
- ThuOng trrc Tinh üy, 
- Các ban can sir dãng, dãng doàn, dãng u 
trrcthucTinhu, 
- Co quan chuyên trách tham mmi, giüp 
vicTinhüy, 
- Các dOng chi U viên Ban chap hãnh 
Bang b tinh, 
- Các huyn üy, thj Uy, thành üy, 
- Các s, ban, ngãnh, MTTQ và các to chüc 
chfnh tn - xä. hti tinh, 
- Các van phông: Tinhüy, HDND, UBND 
tinh, 
- Các cc qun thông tin, báo chf, 
- Chuyên viên TH - Van phOng Tinh üy, 
- Luu Van phông Tinh iy. 
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PHU LUC 
các nhim vi trçng tam thic hin Nghj quyt s 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 cüa Ban Chp hãnh Trung ung khóa XIII v 

nông nghip, nông dan, nôngthôn dn näm 2030, tam nhIn dn nám 2045. 
(Kern t/ieo Churnig trInli sóI4- CTr/TU ngàyjf7-/] 0/2 022 cia Tinh ñy) 

TT Nhim viii chinh Co quan chü trI Co quan phi hqp ThO'i gian/ J 
trInh thirc hiên 

I Tuyên truyn, quán trit 

1 
T chüc hgc tip, quán trit, tuyên truyn Nghj quyt 
19-NQ/TW cüa Ban Chip hành Trung iicing và Chuing 
trinh hành dng cUa Tinh us'. 

Ban Tuyên giáo 
Tinh u 

Các ban clang, clang doàn, ban 
can sir, clang u' trirc thuc Tinh 
ui'; các huyn u5', th ui', thành 

uy. 

Xong trong Qu 
IV/2022 

2 

ChU dng phi hcip, djnh hirrng các c quan thông tin, 
báo chI dê tuyên truyên, ph bin thông tin v Nghj 
quyt 19-NQ/TW cüa Ban Chip hành Trung ucing và 
Chuong trInh hành dng cüa Tinh us'. 

Ban Tuyên giáo 
Tinh u' 

Các ban clang, clang doàn, ban 
can sr, clang u' trrc thuc Tinh 
ui'; các huyn ui', thj ui', thành 

ui'. 

Tr Qu' 
IV/2022 

II Trin khai thuc hin 

Xây drng K hoach thrc hin Chucing trInh hành dng 
cüa Tinhüy. 

Ban Can sir Dãng 
UBND tinh 

Các ban clang, clang doân, ban 
can , clang uS' trirc thuc Tinh , 

uy. 

Xong trong QuS' 
IV/2022 

Rà soãt, don dôc xây dirng, b6 sung cci ch chInh sách 
h trçv phát trin nOng nghip nông dan nông thôn. 

Dàng Doàn HDND 
tinh 

Ban can sii clang UBND tinh; 
clang doàn US'  ban MTTQ Vit 

Nam tinh; Các huyn u5', thj u5', 
thành u5'. 

Xong trong näm 
2022 

III Thtrc hin các nhim viii, giãi pháp trQng tam 
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TT Nhim viii chInh Co quan chü trI Co quan phi hqp 
TIiôi giant J 

trInh thirc hiên 

5 
Nang cao vai trô, vj th, näng lrc lam chü, cài thin 
toàn din dii sng vat  chit, tinh thin ct'la nông dan và 
cu dan nông thôn. 

Tap trung chi do chuyn djch co câu lao dng nông 
thôn theo huOng giárn t5' tr9ng lao dng nông nghip, 
tang t5' tr9ng lao dng phi nông nghip. 

Ban Can sir Dãng 
UBND tinh 

Các huyn u, thi uS!, thành u5'. 2023-2030 

Hoàn thin co ch phát huy dan chU, thirc thi vai trO chü 
th cüa nông dan trong di rnói quan h san xut, 
phixong thirc san xut thc dy phãt trin nông nghip, 
nôngthon. 

Ban Can sir Dãng 
UBND tinh 

Ban Dan van  Tinh u5' Dãng 
doàn U5' ban MTTQ Vit Nani 

tinh; các huyn uS!, thj u5', thành 
u5'. 

2023 

Xây dirng các mô hInh, cong dng dan cix hnh phUc, 
vüng mnh, tham gia quãn l x hi, bão v tài nguyen 
môi tru?ing, bâo tn và phát huy bàn sc van hóa dan 
tOc. 

Ban Can sr Dàng 
UBND tinh 

Các huyn u5', thj u5', thành u5'. 2023 — 2030 

Nghiên c1ru xâv dirng co ch, chInh sách dtc thU di vth 
các vUng dac bit khó khàn, các xä biên giâi có t)' l h 
ngheo cao. 

Ban Can sir Eàng 
UBND tinh 

Dãng doàn HEND tinh; Các cap 
uS! Bang true thuc Tinh u5' 

2024 

Dtu tix xay drng co si vat cht, trang thi& bj cho các 
trtm y t phuic vi tt cong tác chäm soc s1rc khoê ban 
du cho nhân dan. 

BanCánsirDàng 
TJBND tinh 

Cãc huyn u5', thj u5', thành u. 2023 — 2030 

Xây dung các thit ch van hoá - th thao nông thôn 
Ban Can su1 Bang 

UBND tinh 
Các huyn u5', thj u, thành u5, 2022 — 2030 

Kiên c hóa, chun hóa và hin dai hóa co sâ vat  cht, 
trang thit bj dy h9c 

Ban Can sir Bang 
UBND tinh 

Các huyn us', thj u5, thành u5'. 2023 - 2030 
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TT Nhim viii chInh Co quan chil tn Co quan phi 
Thoi gian/ 1 

trinh thic hin 
Diu dng, luân chuyn can b Co trinh d, näng 1rc v 
cc s&, dc bit các xä khó khän, xA biên giOi. 

Ban T chüc Tlnh Ban Can sir Dâng UBND tinh; 
các huyn u, thj ui', thành us'. 

2023 — 2030 

6 
Phát trin nn nông nghip hiu qua, b&n vting theo 
hi.rOng sinh thai, üng dung khoa h9c — cong ngh tiên 
tin, nâng cao cht hxçyng, giá trj gia tang 

Phát trin nông nghip sch, nông nghip hüu cci, 
chuong trmnh mi xä rnt san phrn OCOP gn v6i phát 
triên du 1ch sinh thai, du ljch cong dng 

Ban Can sir Dãng 
UBND tinh 

Các huyn ui', thj ui', thành ui'. 2022-2030 

Chuyn di hmnh thirc chan nuôi nông h nhó lê sang 
chàn nuoi trang tri, an toàn sinh h9c, i.'rng ding cong 
ngh cao 

Ban Can sir Dáng 
UBND tinh 

Các huyn ui', thj uS', thành u5'. 2022-203 0 

Phát trin các rnô hinh nuôi trng thüy san áp di.ing 
cong ngh rnài, tiên tin, giãrn giá thành san xut, than 
thin rnôi tnthng; các mô hInh nuôi hü'u co, flUÔ1 sinh 
thai, áp ding các tiêu chun chirng nhQtn thrc hành nuôi 
trng thñy san té,t (GAP) 

BanCánsirDãng 
UBND tinh 

Các huyn uS', thi uS', thành u5'. 2022-203 0 

Hoàn thành vic giao dAt, giao rirng, cho thuê rl'rng gn 
vi d.p giAy chrng nhn quyn sfr diing dAt lam nghip 

Ban Can sr Dáng 
UBND tinh 

Các huyn uS', thj  uS', thành  uS'. 2022-2025 

7 
Phát trin rnnh cOng nghip, tiu thà cong nghip, dch 
vii, chuyn dch co cAu kinh tA, to vic lam tai ch cho 
lao dng nông thôn 

Cñng c6, xây dirng trung tam djch vij nông nghip các 
huyn dáp rng yêu cu, nhim vi phát trin nông ngip 
hang hOa. 

BanCánsijDãng 
UBND tinh 

CáC huyn uS', thj  uS', thành  uS'. 2024 
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TT Nhim viii chmnh Co quan chü trI Co quan phôi icr 
ThÔi gian/ 1 

trInh thrc hin 

- 

ifu tiên d.0 ti.r h trq cho các doanh nghip, HTX, t hçp 
tác thirc hin các dr an có sirc lan tOa lan, to vic lam 
ti ch, nâng cao thu nhp cho lao ctng nông thôn. 

Ban Can si Dãng 
UBNID tinh 

Các huyn UT, thj us', thành ui', 2023-2030 

- 
Báo tn và phát trin các lang ngh hin có a nông 
thôn, dng thai phát trin cãc nganh ngh, lang ngh 
imri phü hcp vâi diu kin, 1çi th cUa tüng dja phucing. 

Ban Can sir DAng 
UBND tinh 

Các huyn ui', thj ui', thành us'. 2023-2030 

- 
Thrc hin hiu qua chixong trInh mi x mt san phm 
(OCOP) 

Ban Can sir Dãng 
UBND tinh 

Cãc huyn us', thj us', thãnh us'. 2022-2030 

8 Xây dirng nông thôn theo h.rrng hin di gn vOi do thj 
hóa 

- 
Dy rnanh Chi..ro'ng trInh xây dirng nông thôn rnài gn 
vOi phát trin do thj van minh clam bão hài hôa gifla 
phát trin kinh th - xa hi 

Ban Can sir Dãng 
UBND tinh 

Các huyn us', thj ui', thành u. 2022-203 0 

- 
Rà soát, sp xp dan cix theo quy hoach và theo kê hoch 
mt each bãi ban, thre chat gop ph.n xây dmg, thay doi 
tich crc nông thOn min nUi, vüng cao 

Ban Can sij Dáng 
UBND tinh 

Các huyn ui', thj ui', thành us'. 2022-2030 

- 
Tuyên truyn vn dng nhân dan cãi to tap quán Ic hau, 
d nâng cao dai sOng tinh th.n vã an ninh nông thôn. Ban Dan van tinh u' Các huyn ui', thj ui', thành u. 2022-2030 

- T chüc tét vic thu gorn xir l rác thai, nixac sinh hot và 
chän nuOi, quán l va bào v bn vtthg tai nguyen d.t, 

Ban Can S%1 Dang 
UBND tinh 

Các huyn ui', thj us', thành us'. 2022-203 0 
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TT Nhim viii chInh Co quan chü tn Co' quan p1i6i h9p 
Thôi giant L 

trinh thiic hin 
nixOc. Tang cung các boat dng bão v môi trix&ng xanh 
- s?ch- dçp. 

Roan thin ca ch& chInh sách v nông nghip, nông dan, 
nông thôn 

- 
ChInh sách khuyn khich phãt trin nông nghip hang 
hoá. 

Dãng Doàn HDND 
tinh 

Ban Can sir Dãng UBND tinh. 
Các huyn ui', th ui', thành u. 

Qu IV/2022 

- 

Co ch, chInh sách i.ru tiên, M trI ngun v6n ngân sách 
dja phixorng d chü dng ngun 1rc thirc hin các mvc 
tiêu, nhim vii phát trin nông nghip, nông dan, nông 
thôn; 

Dàng Doàn HDND 
tinh 

Ban Can sir Dáng UBND tinh. 
Các huyn u), thj us', thành ui'. 

2023 

- 
Nang cao hiu qua kinh t tp th trong giai doan rnâi 
và thirc hin Chin [uçYc phát trin kinh t tp th& hcp 
tác x giai doan 2021 — 2030 

Ban Can sir Dáng 
UBND tinh 

Ban Can sij Dáng UBND tinh. 
Các huyn ui', th! us', thãnh ui'. 

2022-2030 
-• 

10 
Tao dt phá trong nghiên ci:ru, rng dvng khoa h9c — 
cong ngh, di rnài sang tao,  chuyên dôi s6, dào tao 
nhân 1rc trong nông nghip nông thôn. 

- Chuyn di sé trong san xut, ch bin, tiêu thy san 
ph.ni nOng nghip cong ngh cao. 

Ban Can sir Dãng 
UBND tinh 

Các huyn ui', thj ui', thành ui'. 2022-203 0 

- 
Phát trin rnô hInh "Chçi nOng san 4.0", "San giao djch 
thuo'ng mai  din tt'r", san giao djch san phArn OCOP 

Ban Can sy Dâng 
UBND tinh 

Các huyn ui', thj us', thành ui'. 2022-2025 

- 
Hçip tác khoa hc vài cãc hQc vin, nhà trithng, vin 
nghiên cxu các Co quan khoa hQc ye phát trin nông 
nghip. 

Ban CánsirDãng 
UBND tinh 

Các huyn ui', th us', thãnh us'. 2023-2030 
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TT Nhim vii chInh Cr quan chü trI Co quan phi h9p 
Th?ii gian/ li 

trmnh thtrc hién 
Dào tto phát trin ngun nhân hrc, nâng cao trInh d, 
näng suit, chit krgng dáp üng yeu cu phát trién nông 
nghip, nông thôn cña tinh. 

BanCánsirDáng 
UBND tinh 

Các huyn U)), thj u)), thành u)), 2023-2030 

Nâng cao nang 1rc, rni rng quy mô eãc cci sâ san xut 
giông nông lam nghip trên dja bàn tinh. 

Ban Can sij Dàng 
UBND tinh 

Các huyn u)), thj u)), thành U)). 2023-2030 

Quàn 1)) tài nguyen, bão v môi tnthng nông thôn, nâng 
cao khà näng thIch trng vâi bin di khi hu, phOng, 
ch6ng thiên tai 

Quy chü din tIch rmg va dt lam nghip; rà soát, quan 
1)) hiu qua dt trng thng san xut. 

Ban Can sr Dãng 
UBND tinh 

Các huyn u)), thj u)), thành u)). 2023-2025 

Dtu tu xay drng, nâng cp bi chôn 1p cht thai rn hcip 
v sinh ti các huyn. Quy hoch xây d1rng bi chôn lap 
chit thai rn sinh hot hqp ye sinh tai các x hoc cvm 
xâ. 

Ban Can sir Dâng 
UBND tinh 

Các huyn u)). thi u)), thành U)). 2023-2030 

Thanh tra, kim tra theo k hoach và dt xuât vic chap 
hành các quy djnh pháp lust  v bâo v rnôi truông doi 
vài các t, chirc, Ca nhân trén da bàn tinh 

Ban Can sir Dàng 
UBND tinh 

Dãng Doàn HDND tinh; các 
huyn u)), thj u)), thành u)). 

2023-2030 

CUng c h thng cành báo thiên tai the dim ththng 
giao thông và khu dan Cu CO nguy Co cao ye 1fl ông, 1U 

quét, sat  1 dt 

Ban Can sir Dàng 
UBND tinh 

Các huyn u)), thj u)), thành u)), 2023-2025 

Phát dng phong trào toàn dan tharn gia bão ye môi 
tnr&ng, Ing ghép vài cuec  vn dng "Toàn dan xay 
dixng di song van hoá & khu dan ctr", "Chung tay xây 

Dâng doàn U)) ban 
MTTQ Viet  Narn 

tinh Lao Cai. 

Các cp u)) Dàng trkrc thuc Tinh 
u)). 

2023-2025 
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TT Nhim viii chinh Co quan chü trI Co quan phôi hçrp 
Thai gian/ i 

trInh thrc bin 
dirng nông thôn rnâi"; trin khai xây dirng mô hInh 
"Khu dan cr tir quàn bão v rnôi trithng". 

12 
Chü dng hi nhp, hcp tác quc t, m& rng thj 
tnr?ng, thu hut ngun hrc và dy rnnh chuyn giao 
khoa h9c — Cong ngh. 

Dy ninh các hoat dng xüc tin thucing rnti, quãng 
bá, giài thiu san ph.rn d ma rng và da dng hOa thj 
tnr?Yng tiêu thii trong nurc Va quôc tê. 

Ban Can sr Dàng 
UBND tinh 

Các huyn uS', thj  uS', thành  uS'. 2023-2030 

Ma rng hcip tác, chuyn giao khoa hçc, cOng ngh tiên 
tin trong san xut, bão quãn, ch bin và tiêu th%1 san 
phâm. 

Ban Can sir Dãng 
UBND tinh 

Các huyn u5', thj uS', thành  uS'. 2023-2030 -• 

Hcrp tác trong irng phó vài bin di khI h.u, bào darn an 
ninh ngun nuOc, phOng, ch6ng ô nhirn, djch bnh, ô 
nhiêrn rnôi trurng. 

Ban Can sir Dáng 
UBND tinh 

Cdc huyn uS', thj u5', thành uS'. 2023-2030 

13 

Tang cr?xng sir lanh do cüa Dáng, nâng cao hiu hrc, 
hiêu qua quãn 15' cüa Nhà nuâc, phát huy vai trô cüa 
Mt trmn T quc Vit Narn, Hi Nông dan và các t 
chirc chmnh trl - xa hi, xä hi ngh nghip O nông thôn 

Xây dung di ngü và bi dung näng hrc cho can b a 
Ca sâ, nht là cp xa, thôn. 

Ban T6 chrc Tinh 
u5' 

Ban Can sj Dàng UBND tinh; 
cac huyn uS', thj u5', thành u5'. 2023-2030 

Nâng cao hiu qua hot dng các Ca sâ dâng, các chi b 
a nông thOn phát huy vai trO tiên phong, gwrng rnu 
cCiadàngviênOthonbãn. 

Ban To chtrc Tinh 

UY 

Các cap uS' Dãng trirc thuc Tinh 
U)' 

2023-2030 
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TT Nhim vIii chInh Ci quan chü trI Co quan phi hçrp 
Th&i gian/ lô 

trmnh thtrc hién 
Tip t1c cüng c nâng cao nãng 1c, hiu qua ho?tt dng 
cüa Hi NOng dan trong cong tác quãn 1' và phát triên 
hOi vien, cong tác tuyên truyên, huân 1uyn và chuyn 
giao khoa h9c k thut. 

Dãng doân Hi 
Nong dan tinh. 

Ban can sir dàng UBND tinh; 
Ban T chi.rc Tinh us'; cac huyn 

us', thj u, thành ui'. 
2023-2030 

Các Chuong trInh, Chin Iu'qc, D an, Dir an lien 
quan. 

14 Các Chucing trInh imIc tiêu quôc gia 

Chi dto Chucmg trInh MTQG xây dung nông thôn mài. 
Ban Can sir Dãng 

UBND tinh 

Các ban dãng, clang doàn, ban 
can sir clang, clang u' trijc thuc 
Tinh uS'; các huyn uS', thj  uS', 

thành uS'. 

2022-2025 

Chi dao Chiicing trInh MTQG xóa dói giàm nghèo ben 
vi.Yng. 

Ban Can sir Dáng 
UBND tinh 

Các ban clang, clang doàn, ban 
can sir clang, clang u5' trrc thuc 
Tinh uS'; các huyn uS', thj  uS', 

thành uS'. 

2022-2025 

Chi dao Chucing trInh muc tiêu quc gia phát trin kinh 
- x hi vüng dng bAo dan tc thiu s vA min nüi. 

Ban CAn s,r DAng 
UBND tinh 

Các ban clAng, clAng doAn, ban 
cAn sr clAng, clAng uS' trrc thuc 
Tinh uS'; cAc huyn uS', thj  uS', 

thành uS'. 

2022-2025 

15 CAc Chtwng trInh, dé An, chiên hrçic cüa tinh 

Chircing trInh dAo tao ngun nhân 1?c  nông thôn 
Ban Can sv BAng 

UBND tinh 

CAc ban clAng, clAng doAn, ban 
cAn sr clAng, clAng u5' trirc thuc 
Tinh uS'; các huyn u5', thj uS', 

thành uS'. 

2022 —2030 
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TI Nhim vi chInh Co quan chü trI Co quan phôi "1 
Thai giant 1 

trInh thirc hiên 

- 
Chin hrçc phát trin nông nghip hang hóa tinh Lao Cai 
dn näm 2030, t.m nhIn den närn 2050 

Ban Can sr Dãng 
UBND tinh 

Các ban clang, clang doàn, ban 
can sr clang, clang u' trrc thuc 
Tinh ui'; các huyn ui', thj ui', 

thánh ui'. 

2022 — 2030 

- 
D an phát trin cong nghip ch bin nông lam thu5' san 
và ngành ngh nông thôn 

Ban Can sr Dãng 
UBND tinh 

Các huyn ui', thj ui', thành uS'. 2022 — 2030 

- E an khuyn nông, khuyn lam 
Ban Can sir Dãng 

UBND tinh 
Các huyn uS', thj  uS', thành  uS'. 2022 - 2030 

- D an phát trin thông tin, truyn thông nOng thôn. 
Ban Can sr Dãng 

UBND tinh 
Các huyn uS', thj u5', thãnh u5'. 2022 - 2030 

- D an phát trin san xut nông lam nghiep và sp xp 
dan cu, xây dung nông thôn mOi giai doan 202 1-2025. 

Ban Can sir Dàng 
UBND tinh 

Các huyn uS', thj  uS', thãnh  uS'. 2022 - 2025 

- K hoach phát trin san xut nông nghip hu cc giai 
doan 2022-2025. 

Ban Can sr Dãng 
UBND tinh 

Các huyn uS', thj  uS', thành  uS'. 2022 - 2025 

- Dê an phát trin ducic 1iu giai dotn 202 1-2025 
Ban Can six Dáng 

UBND tinh 
Các huyn uS', thj  uS', thành  uS'. 2022 — 2025 

16 
Kirn tra, giãrn sat vic trin khai thirc hin Nghj quyt 
cüa Trung uong, Chuang trInh cia Tinh uS'. 

US'  Ban Kirn tra 
Tinh uS' 

Các cp u5' Dáng trirc thuc Tinh 

uS'. 2024 — 2030 

17 Thi dua, khen thtiông 
Ban T6 chrc Tinh 

, uy 
Cáo cp uS' Dãng trirc thuc Tinh 

uS'. Hang nàm 
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