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BÁO CÁO 
tình hình triển khai thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa  

theo Nghị quyết 10-NQ/TU trong 6 tháng đầu năm; phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

                                                       ----- 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN   

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU (NQ10) ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy 

Lào Cai về chiến lược phát triển Nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; huyện Bảo Yên đã ban hành Kế hoạch số 114-

KH/HU ngày 23/12/2021 của Huyện ủy Bảo Yên về triển khai thực hiện NQ10 

trên địa bàn huyện Bảo Yên, kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 02/3/2022 triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 114-KH/HU nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch 

của Huyện ủy về sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện Bảo Yên giai 

đoạn 2022 - 2025. 

 Ban hành các quyết định kiện toàn BCĐ, Tổ giúp việc và Văn bản phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo Phát triển sản xuất sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa huyện Bảo Yên (BCĐ)1 nhằm tăng cường hướng dẫn, theo dõi, 

kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch của từng ngành, 

địa phương.  

Thành lập đoàn kiểm tra rà soát hiện trạng và quy hoạch cây trồng, vật nuôi 

trên địa bàn huyện từ đó đánh giá cụ thể hiện trạng thực tế tăng giảm quy mô cây 

trồng, vật nuôi chủ lực, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện 

thời gian tới để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao.  

                                        
1 Quyết định 1027-QĐ/HU ngày 08/03/2022 của Huyện ủy Bảo Yên về Kiện toàn BCĐ phát triển Nông 

nghiệp hàng hóa huyện Bảo Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 1028-QĐ/HU ngày 08/03/2022 

của Huyện ủy Bảo Yên về kiện toàn Tổ giúp việc thực hiện phát triển Nông nghiệp hàng hóa huyện Bảo Yên đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thông báo 445-TB/BCĐ ngày 08/03/2022 của Huyện ủy Bảo Yên về việc phân 

công nhiệm vụ BCĐ Chiến lược phát triển Nông nghiệp hàng hóa huyện Bảo Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến n ăm 

2050; Quy chế 13-QC/HU ngày 30/11/2021 về hoạt động của BCĐ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa huyện 

Bảo Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn (Phân hiệu Đại học 

Thái Nguyên) xây dựng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 

để làm căn cứ, cẩm nang để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Ban hành 

hướng dẫn tạm thời về quy định sản phẩm nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn và 

cẩm nang định mức kinh tế kỹ thuật các cây trồng, vật nuôi sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa trên địa bàn huyện bảo yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, nhằm 

phục vụ cho công tác chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể Nhân dân; xây 

dựng kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng diện tích, số lượng, 

chất lượng cây trồng chủ lực trên địa bàn; xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho từng loại 

cây trồng chủ lực của huyện; xây dựng kịch bản, chương trình hoạt động, đón tiếp 

Ban Chỉ đạo tham gia hoạt động theo Chương trình của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Kết quả theo các ngành hàng chủ lực của tỉnh 

2.1.1. Cây chè  

Hiện nay, sau rà soát, tổng diện tích chè trên địa bàn huyện hiện giảm còn 459ha, 

trong đó có 444 ha chè tại các xã trong vùng quy hoạch sản xuất chè hàng hóa.   

Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện thu hái lũy kế 360 tấn (công ty TNHH chè 

Đại Hưng: 300 tấn, nội tiêu: 60 tấn) ; thị trường tiêu thụ sản phẩm chè khô chủ yếu 

là Đài Loan, Trung Đông. Công ty TNHH Chè Đại Hưng cũng đã và đang nghiên 

cứu sản xuất ra các dòng sản phẩm chè chất lượng cao phục vụ thị trường nội tiêu 

thông qua Chương trình OCOP: Đã xây dựng sản phẩm OCOP Chè xanh 3 sao, 

Chè Ô long 4 sao; dự kiến xây dựng thêm dây chuyền chế biến chè đen, Chè 

Matcha… 

Tiếp tục chỉ đạo các xã trong vùng chè rà soát diện tích đất và triển khai tuyên 

truyền họp dân thực hiện kế hoạch trồng mới 50 ha năm 2022 tại các xã Xuân Hòa, 

Tân Dương, Lương Sơn đảm bảo tiến độ, mùa vụ trong tháng 9,10. 

2.1.2. Cây chuối 

Tổng diện tích: 25 ha; trong đó: trồng mới 03/130 ha, đạt 2,3% KH giao tại 

xã Xuân Hòa (2,5 ha) và Yên Sơn (0,5 ha); diện tích cho thu hoạch 22 ha tại xã 

Xuân Hòa (17 ha) và Yên Sơn (05 ha). 

 Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện thu hoạch 200 tấn chuối tiêu tại xã Xuân 

Hòa. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Trung Quốc đóng cửa biên giới gây 

khó khăn trong việc xuất khẩu; cùng sự nỗ lực của chính quyền các cấp và của hộ 

dân sản lượng chuối đã tiêu thụ khoảng 200 tấn với giá bán 3.000đ/kg.  
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 Do khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, phụ thuộc gần như 

hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc nên hiện nay, trong bối cảnh tình hình dịch 

bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, công tác triển khai trồng mới Chuối tiêu trên 

địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Do vậy, UBND huyện đã ban hành văn bản đề 

nghị UBND tỉnh điều chỉnh giảm chỉ tiêu trồng chuối năm 2022 trên địa bàn huyện 

Bảo Yên từ 130ha xuống còn 50ha. 

2.1.3 Cây quế 

Tổng diện tích trên địa bàn huyện: 23.527 ha. Trong 6 tháng đầu năm, thực 

hiện trồng mới 411/778 ha, đạt 52,8% KH giao. Sản lượng khai thác vỏ Quế tươi 

trong 6 tháng đầu năm (Vụ 1) đạt trên 9.000 (đạt 50,1%KH) tấn vỏ, 47.300 tấn 

cành lá (đạt 41,1%KH) và gần 70.000m3 gỗ Quế. 

Đến nay, trên địa bàn huyện có 7 Doanh nghiệp, nhà máy hoạt động trong 

lĩnh vực sơ chế, chế biến quế. Các sản phẩm chế biến sâu từ quế bao gồm: quế sáo, 

bột quế, quế thanh… được Công ty XNK Việt Bắc xuất khẩu sang các nước như: 

Ấn Độ, EU, Trung Quốc… 

 2.1.4. Phát triển kinh tế đồi rừng 

Tập trung phát triển sản xuất lâm nghiệp, kinh tế đồi rừng theo hướng bền 

vững. Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn 

nước, tăng nguồn sinh thủy; đẩy mạnh trồng rừng bằng các loài cây đa mục đích, 

gắn kinh doanh gỗ rừng trồng với bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó biến đổi 

khí hậu. 

Tổng diện tích rừng trồng mới lũy kế: 681,4 ha. Khai thác gỗ rừng trồng lũy 

kế trên 75.000m3, đạt 72,1%KH.  

2.1.5. Đàn lợn 

Tổng đàn lợn tại 03 xã trong vùng quy hoạch trên 7.850 con. Hiện nay trên 

địa bàn huyện đã thực hiện quy hoạch chi tiết địa điểm cụ thể chăn nuôi lợn, tạo 

quỹ đất sẵn sàng để kêu gọi các nhà đầu tư đến khảo sát và đầu tư theo hướng hàng 

hóa, lũy kế 04 doanh nghiệp đang nghiên cứu, khảo sát địa điểm đầu tư chăn nuôi 

lợn quy mô lớn tại 04 xã Minh Tân, Kim Sơn, Cam Cọn, Phúc Khánh. 

BCĐ đã chỉ đạo tổng hợp nhu cầu mua vắc xin phòng bệnh Tả Lợn Châu Phi 

của các địa phương để đặt hàng để sớm nhằm cung ứng cho người chăn nuôi kịp 

thời tái đàn; tổng số liều đăng ký là 1.500 liều. 

 Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thường xuyên 

tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện đúng, đủ các bước trong công tác vệ 

sinh chuồng trại chăn nuôi, thực hiện tái đàn lợn một cách an toàn, đảm bảo yêu 

cầu phòng dịch. 
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2.2. Kết quả theo các ngành hàng tiềm năng của địa phương  

2.2.1. Cây ăn quả tiềm năng của huyện  (cây bưởi, hồng không hạt, 

thanh long ruột đỏ)  

 Tổng diện tích hiện có 213,9 ha (Hồng không hạt Bảo Hà: 142,1 ha, Bưởi: 

45,2 ha, Thanh long ruột đỏ: 26,6 ha) tại các xã Bảo Hà, Kim Sơn, Cam Cọn, Việt 

Tiến, Minh Tân. Trong 6 tháng thực hiện trồng mới 5,7/71 ha (cây bưởi tại xã Bảo 

Hà), đạt 8,03% KH. 

 Tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát quỹ đất, kêu gọi đầu tư nguồn lực (nhà nước, 

doanh nghiệp liên kết) để thực hiện mở rộng diện tích, xây dựng vùng sản xuất 

sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ, hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa.  

 2.2.2. Cây dâu tằm  

Diện tích tại 5 xã trong vùng quy hoạch (Kim Sơn, Cam Cọn, Bảo Hà, Việt 

Tiến, Nghĩa Đô) hiện 16,3 ha. Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện nuôi gối lứa 90 

vòng tằm, năng suất trung bình đạt 18 kg/vòng; sản lượng kén đạt 1.620 kg; giá 

bán 80.000 - 100.000đ/kg. Trong thời gian qua, một số hộ dân có hiện tượng tằm 

chết khi lên né do nhiễm bệnh vôi (lạnh) gây thiệt hại cho người nuôi tằm; nguyên 

nhân hiện chưa xác định được do chất lượng giống tằm hay do cách chăm sóc của 

người dân.  

 Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm sóc diện tích dâu hiện 

có và khôi phục lại diện tích dâu để duy trì và mở rộng diện tích đảm bảo nguyên 

liệu nuôi tằm. 

2.2.3. Gà đồi  

 Tổng đàn hiện có  trên 240.400  con, quy hoạch tại 5 xã: Bảo Hà, Thượng 

Hà, Điện Quan, Việt Tiến, Xuân Hòa; trong đó: 19 trang trại chăn nuôi đang duy 

trì với tổng đàn trên 26.000 con.  

Hiện nay, huyện tiếp tục duy trì, phát triển tổng đàn hiện có và xây dựng kế 

hoạch phát triển vùng chăn nuôi tập trung theo phương thức trang trại, gia trại sử 

dụng giống tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh.  

2.2.4. Vịt bầu Nghĩa Đô 

Tổng đàn hiện có trên 17.256 con quy hoạch tại 5 xã: Tân Tiến, Nghĩa 

Đô,Vĩnh Yên, Phúc Khánh, Lương Sơn. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện xây 

dựng nhãn hiệu cho sản phẩm Vịt bầu Nghĩa Đô để khẳng định được thương hiệu 

cho sản phẩm Vịt bầu Nghĩa Đô trên thị trường, từ đó đẩy mạnh xây dựng các sản 

phẩm OCOP (Thịt vịt bầu Nghĩa Đô, Trứng vịt bầu Nghĩa Đô, Vịt lam ống nứa…) 

gắn với phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô. 
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 2.3. Kết quả quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi diện tích cây trồng kém 

hiệu quả sang cây trồng hàng hóa 

 UBND huyện đã ban hành các văn bản yêu cầu các địa phương đăng ký, xây 

dựng kế hoạch chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang cây khác để nâng cao 

giá trị trên một diện tích đất2. 

2.4. Kết quả thu hút đầu tư  

- Lĩnh vực trồng trọt: 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện thu hút thêm 01 doanh nghiệp 

mới đến đầu tư trong lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm từ Quế (CTCP Đầu tư 

thương mại XNK Việt Bắc). Hiện tại, Công ty Việt Bắc đang hoàn thiện các thủ 

tục xin chủ trương đầu tư; trước mắt, công ty đang thực hiện thu mua toàn bộ vỏ 

quế, quế sáo cho người dân với giá trung bình từ 50.000 - 55.000 đồng/kg quế khô, 

90.000 - 98.000 đồng/kg quế sáo. 

Trên địa bàn huyện hiện có 02 doanh nghiệp đang nâng cấp nhà máy chế 

biến theo hướng hiện đại hóa, chế biến sâu đa dạng hóa sản phẩm và tận dụng tối 

đa giá trị của sản phẩm (Công ty TNHH Chè Đại Hưng nâng cấp nhà máy chế biến 

theo quy trình sấy lạnh; Công ty TNHH Triều Dương đầu tư dây chuyền chế biến 

tinh dầu Quế tinh phục vụ xuất khẩu EU và các thị trường khó tính trên thế giới). 

Dự kiến đến hết năm 2022, 02 đơn vị sẽ hoàn thiện dự án và đi vào hoạt động.  

Ngoài ra, có nhiều doanh nghiệp đã đến làm việc, khảo sát địa điểm để thực 

hiện xây dựng các nhà máy chế biến nông sản: tinh dầu Quế (03 đơn vị), Cây ăn 

quả (01 đơn vị) tuy nhiên hiện nay chưa thực hiện xin chủ trương đầu tư. 

 - Lĩnh vực Chăn nuôi: 

 Đã thực hiện kêu gọi được 04 doanh nghiệp đến nghiên cứu, khảo sát địa 

điểm đầu tư chăn nuôi Lợn quy mô lớn tại các xã Kim Sơn, Minh Tân, Phúc 

Khánh; trong đó, 01 đơn vị đang hoàn thiện thủ tục xin chủ trương đầu tư của tỉnh 

(Công ty Hanco). 

 Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã phối hợp với các Công ty, 

doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu đầu tư chăn nuôi lợn, khảo sát địa điểm tạo điều 

kiện thuận lợi cho các Công ty, doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư xây dựng khu 

chăn nuôi tập trung. 

2.5. Kết quả tổ chức sản xuất  

                                        
2 Văn bản số 09/NN&PTNT ngày 16/2/2022 về rà soát diện tích cây trồng quế, chuối, chè, xoài sản xuất 

hữu cơ và chuyển đổi sản xuất hữu cơ; số 157/NN&PTNT-TT ngày 20/12/2021 về báo cáo kết quả chuyển đổi cây 

trồng trên đất trồng lúa năm 2021, đăng kí kế hoạch chuyển đổi năm 2022; số 35/NN&PTNT -TT ngày 23/4/2021 về 

đề xuất phương án chuyển đổi sản xuất trồng cây ngô, cây sắn sang sản xuất nông nghiệp hàng hoá giá trị cao trên 

địa bàn huyện. 
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 Đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế tập thể nhằm nâng cao vị trí, vai 

trò, hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất, 

gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Trên địa bàn huyện hiện có 23 HTX, 04 Tổ 

hợp tác sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng số 269 thành viên tham gia; 

05 mô hình liên kết trong lĩnh vực Nông nghiệp; trong đó: 

 - Mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ chè: 01 mô hình của Công ty THHH Chè 

Đại Hưng. 

- Mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ trồng dâu nuôi tằm: 03 mô hình (HTX 

NN&DV Tiến Đạt, HTX NN Hoàng Hà, HTX NN&DV Duy Phong) 

- Mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ thanh long: 01 mô hình (HTX Nông 

nghiệp Hòa Tân). 

2.6. Kết quả thực hiện phát triển thương hiệu, mã vùng, các tiêu chuẩn 

chất lượng 

- Phát triển thương hiệu, nhãn hiệu: Đã thực hiện xây dựng 01 nhãn hiệu tập 

thể cho sản phẩm Vịt bầu Nghĩa Đô; đến nay, huyện Bảo Yên đã được công nhận 

nhãn hiệu tập thể với 03 sản phẩm (Khoai môn Bảo Yên, Trâu Bảo Yên, Vịt Bầu 

Nghĩa Đô).  

- Cấp mã vùng trồng: UBND huyện đã thực hiện phối hợp với Chi cục 

Trồng trọt và BVTV thực hiện kiểm tra, rà soát diện tích cấp mới mã vùng trồng 

chuối, chè tại xã Xuân Hòa. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Đến nay, trên địa bàn huyện có 200 ha chè của 

Công ty TNHH Chè Đại Hưng được cấp chứng nhận VietGAP. Diện tích phân bố 

tại các xã Xuân Hòa Lương Sơn 70 ha, Xuân Hòa 90 ha, xã Xuân Thượng 20 ha, 

Tân Dương 20 ha. 

Dự kiến năm 2022, thực hiện xây dựng chứng nhận quế đạt tiêu chuẩn hữu 

cơ 500 ha tại xã Thượng Hà; 50 ha chè hữu cơ tại các xã Xuân Hòa, Lương Sơn, 

Tân Dương.  

2.7. Kết quả xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

Hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nhằm hỗ trợ cho việc 

sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở và HTX trên địa bàn được huyện 

tích cực triển khai thực hiện thông qua việc phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm, các 

Hội nghị, tổ chức các đoàn tham gia hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung - cầu 

tại các tỉnh, thành phố trong cả nước… Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, 

đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở và HTX quảng bá, giới thiệu các sản 

phẩm hàng hóa đến đông đảo người tiêu dùng như: các sản phẩm Mật ong của 

Công Ty THHH Miền Núi Ong Thanh Xuân, Tinh dầu sả, tinh dầu quế Bảo Yên 



7 
 

 

của HTX NN&DV Vĩnh Yên, Chè ô long, chè xanh của Công ty TNHH Chè Đại 

Hưng, Thanh long Bảo Yên của HTX Nông nghiệp Hòa Tân, Hồng không hạt của 

HTX Hòa Hợp Nhất...Từ đó đã tạo cơ hội giao thương, liên kết hợp tác kinh 

doanh, tìm hiểu nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...  

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động xúc tiến thương mại còn đơn lẻ, quy mô nhỏ, 

chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia; đa số các doanh 

nghiệp, cơ sở và HTX chưa chú trọng việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, minh 

bạch hoá thông tin sản phẩm, áp dụng các quy chuẩn trong sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ nông sản; việc đưa các sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử chưa 

được quan tâm đúng mức, công tác thông tin dự báo thị trường chưa được thực 

hiện, công tác truyền thông còn nhiều hạn chế, do vậy tính cạnh tranh sản phẩm 

chưa cao, chưa thu hút được người tiêu dùng… 

2.8. Kết hợp lồng ghép huy động nguồn lực và thụ hưởng các chính sách 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương tiếp tục 

tuyên truyền nội dung chính sách đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo Nghị 

quyết 26/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Lào Cai. 

Đến nay, trên địa bàn huyện chưa có có cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ theo nội dung chính sách; bên cạnh đó, huyện đã gửi hồ sơ, thủ tục liên quan đề 

nghị tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ chính sách theo NQ 26/2020/NQ-HĐND của năm 

2021 với tổng kinh phí 3.128 tỷ đồng (hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao cho 04 hộ/3 xã: Xuân Thượng, Thượng Hà, thị trấn Phố Ràng, 

hỗ trợ phát triển chăn nuôi cho 28 hộ dân tại xã Bảo Hà, hỗ trợ sản xuất giống vật 

nuôi của HTX Thanh Phong xã Bảo Hà).  

2.9. Công tác thông tin truyền thông 

Công tác tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết 10 - NQ/TU, ngày 

26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng 

hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được triển khai thực hiện 

thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan và thông qua các 

cuộc thi tìm hiểu qua Internet...  

 Chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tham gia cuộc thi trắc 

nghiệm trên internet “Tìm hiểu về Chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát động thi đua thực 

hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; thi đua thực hiện Nghị quyết số 

10-NQ/TU do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện phát động. Các cuộc thi và 
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phát động thi đua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ và Nhân dân 

huyện Bảo Yên.  

2.10. Kết quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất  

Tiếp tục tăng cường chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong canh 

tác, phòng trừ sâu bệnh hại để nâng cao hiệu quả sản xuất đối với các loại cây 

trồng phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững. Ứng dụng Khoa học kỹ thuật trong 

sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại (VietGAP, 

GACP, hữu cơ...).  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Nhân dân lựa chọn cơ cấu 

giống có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, phù hợp với điều kiện địa 

phương để đưa vào sản xuất. 

2.11. Kết quả xây dựng kết cấu hạ tầng 

Chỉ đạo các cơ quan, chuyên môn tiếp tục hướng dẫn Nhân dân thực hiện tu 

sửa, bảo dưỡng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đến nay 

100% số xã có đường bê tông hoặc rải nhựa đến trung tâm xã, thôn, tạo điều kiện 

thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội, 100% số xã, thôn có 

điện lưới quốc gia, hệ thống thuỷ lợi được đầu tư cơ bản đáp ứng tưới tiêu phục vụ 

sản xuất. Trên địa bàn huyện có tổng số hồ 20 hồ thuỷ lợi, với tổng dung tích 1,577 

triệu m3; tổng chiều dài kênh mương 492,81 km, trong đó có 376,4 km kênh được 

kiên cố hóa và 116,41 km kênh mương đất, phục vụ tưới cả năm cho lúa, hoa màu, 

nuôi trồng thuỷ sản và diện tích khác là 6.236,25 (01 công trình hồ chứa thủy lợi là 

hồ Thủy điện cũ 3A do tỉnh quản lý; 01 công trình hồ chứa làng Là xã Xuân 

Thượng do huyện quản lý; còn lại các công trình hồ chứa và kênh thủy lợi đều do 

cấp xã quản lý, được phân cấp tại Quyết định số 4495/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 

của UBND tỉnh). 

2.12. Kết quả ứng dụng chuyển đổi số 

Tiếp tục tăng cường công tác triển khai áp dụng chuyển đổi số trong sản 

xuất nông nghiệp; triển khai xây dựng kế hoạch ứng dụng chuyển đổi số trong 

ngành nông nghiệp để tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý vùng trồng, 

truy xuất nguồn gốc, giám sát quy trình sản xuất... Các sản phẩm OCOP, các sản 

phẩm áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), các sản phẩm nông 

nghiệp hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu như rau, hoa, quả... đều sử dụng tem truy 

xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch. 

2.13. Kết quả đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc cử cán bộ, 

công chức, viên chức, các hộ sản xuất kinh doanh, thành viên HTX tham gia các 
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lớp đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các đoàn thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô 

hình hay nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm để áp dụng 

vào sản xuất đảm bảo hiệu quả...  

Chỉ tiêu kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 là 26 lớp 

với 910 học viên; đến nay đang tổ chức tuyên truyền, khảo sát và tuyển sinh tại các 

xã, thị trấn; dự kiến khai giảng các lớp trong quý 3/2022. 

3. Đánh giá chung về kết quả đạt được  

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU được 

các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chú trọng, chỉ đạo, 

việc ban hành các Kế hoạch và các Văn bản chỉ đạo được thực hiện đầy đủ, kịp 

thời, công tác phối hợp, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường 

xuyên, liên tục, cơ bản đã quy hoạch xác định được các vùng sản xuất cây trồng, 

vật nuôi hàng hóa tập trung. Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết 10-

NQ/TU đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên 

địa bàn. 

3.1. Khó khăn 

 - Sản xuất nông nghiệp hàng hóa, bước đầu đã có kết quả tích cực, song các  

vùng sản xuất quy mô chưa đủ lớn, việc phát triển vùng nguyên liệu còn chậm do  

hiện trạng sử dụng đất sản xuất và cơ sở dữ liệu đất quản lý còn nhiều bất cập.  

- Do dịch bệnh Covid-19 và tác động của kinh tế thế giới gây ảnh hưởng đến 

quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm không ổn định; một số sản phẩm tại địa 

phương phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc (chuối tiêu). Vì vậy tiến độ trồng 

mới các cây trồng theo Kế hoạch triển khai thực hiện NQ-10 còn chậm. 

 - Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao (giá thức ăn chăn nuôi tăng trên 30% so 

với cùng kỳ 2021), giá bán sản phẩm thấp, không ổn định. Ngoài ra, thiếu các 

Doanh nghiệp liên kết tiêu thụ bền vững trong chăn nuôi, do đó ảnh hưởng đến kế 

hoạch phát triển sản xuất. 

- Diện tích đất cho sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do việc xây dựng 

các cơ sở hạ tầng nông thôn và điểm dân cư ngày càng được mở rộng. Cùng với 

chủ trương tập trung đẩy mạnh phát triển cho trồng trọt theo quy mô hàng hóa 

trong giai đoạn này sẽ là thách thức lớn cho ngành nông nghiệp, đặc biệt trong bối 

cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ nông sản của Việt Nam phụ 

thuộc nhiều vào Trung Quốc. 

 - Chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược xây dựng các nhà máy chế 

biến sâu nông sản để nâng cao giá trị; công nghệ chế biến lạc hậu, hầu hết các cơ 

sở chế biến chỉ sản xuất bán thành phẩm, xuất khẩu dưới dạng thô. 
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 - Hình thức tổ chức sản xuất còn yếu, cơ bản vẫn là kinh tế hộ, manh mún 

nhỏ lẻ; các hình thức tổ chức, liên kết sản xuất mang tính tự phát; phần lớn Hợp tác 

xã nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, chủ yếu hoạt động theo quy mô hộ nhỏ 

lẻ, hộ gia đình. Nguyên nhân do tổ chức sản xuất chưa thực sự đổi mới, một số hợp 

tác xã thành lập ra hoạt động không hiệu quả, mang tính hình thức. 

- Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp còn hạn chế; sản xuất 

theo quy trình VietGAP, hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn còn thấp, chủ yếu vẫn 

canh tác theo quy trình kỹ thuật truyền thống.  

- Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp còn ít, các nguồn vốn thực hiện các 

chương trình mục tiêu chưa được phân bổ. 

- Việc kêu gọi doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

là rất cần thiết, tuy nhiên, các chính sách thu hút chưa nhiều, việc tích tụ đất đai 

còn nhiều bất cập (tình trạng đất chồng chéo giữa tổ chức với người dân, diện tích 

liền vùng liền thửa không nhiều…), do vậy, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư 

cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của cấp uỷ, chính quyền 

tại một số xã chưa thật sự sát sao. Viêc triển khai chính sách ở một số nơi còn có 

sự lúng túng, do việc nắm bắt các nội dung, điều kiện hỗ trợ của chính sách chưa 

sâu; công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách còn nhiều hạn chế. 

- Tỉnh chưa có quyết định giao dự toán kihh phí thực hiện Nghị quyết số 26; 

nguồn vốn để thực hiện chính sách chủ yếu là lồng ghép các nguồn vốn như: 

Chương trình MTQG nông thôn mới, Chương trình MTQG GNBV. Tuy nhiên, 

việc lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện chính sách còn gặp khó khăn, vướng 

mắc do cơ chế tài chính, đối tượng và nội dung hỗ trợ khác nhau tùy theo từng 

nguồn vốn. Mặt khác, việc lồng ghép nguồn vốn không đảm bảo để sản xuất với 

quy mô lớn, tập trung tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn như mục tiêu của Nghị 

quyết. 

- Một số điều kiện để được thụ hưởng chính sách còn gặp khó khăn: việc hỗ 

trợ tích tụ đất đai trong sản xuất ứng dụng công nghệ cao về trình tự hợp đồng thuê 

đất đối với đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy mô sản xuất đối 

với cây ăn quả, cây chủ lực còn cao… 

- Một trong những nội dung khi triển khai tại cơ sở còn vướng mắc đó là 

chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay, do các hộ dân đang còn dư nợ tại các ngân hàng, 

không được vay các khoản khác để đầu tư; đặc biệt là chính sách hỗ  trợ lại suất 

vốn vay cho xây dựng phát triển trang trại nông lâm nghiệp và thủy sản. 

3.2. Nguyên nhân  



11 
 

 

- Địa hình bị chia cắt, chủ yếu quỹ đất sản xuất là đất Lâm nghiệp. Quỹ đất 

dành cho sản xuất nông nghiệp manh mún, khó thực hiện dồn điền đổi thửa; phần 

lớn do nông dân sử dụng nhưng không khai thác hiệu quả; 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. Công tác quản lý quy hoạch còn hạn chế, nhiều diện tích 

người dân tự chuyển đổi cây trồng vật nuôi không theo kế hoạch nên khó theo dõi, 

quản lý; công tác quy chủ diện tích rừng và đất lâm nghiệp còn gặp khó khăn. 

- Tổ chức sản xuất chưa thực sự đổi mới, hầu hết các Hợp tác xã quy mô sản 

xuất nhỏ, sức cạnh tranh thấp, chưa thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ và đầu mối 

liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và thành viên, hộ gia đình. Mạng lưới, hệ 

thống phân phối sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức. 

- Trình độ sản xuất của bà con nông dân còn hạn chế, đặc biệt là ứng dụng 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu; ý thức của một bộ 

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

- Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất nông 

nghiệp và 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 chuyển đổi cơ cấu giống, 

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.  

- Một số sản phẩm OCOP, nhãn hiệu tập thể còn loay hoay tìm kiếm thị 

trường tiêu thụ, dẫn đến không mở rộng được quy mô và ổn định sản xuất. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 

 1. Phối hợp với các Sở, ngành thống nhất danh mục các dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 để làm căn cứ sớm triển 

khai thực hiện đảm bảo tiến độ, mùa vụ. 

 2. Triển khai sản xuất phát triển vùng nguyên liệu các cây trồng, vật nuôi 

năm 2022 đảm bảo mục tiêu kế hoạch. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương 

mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa. Tăng cường các hoạt động 

quảng cáo, tiếp thị trên các phương tiện đại chúng, nhất là trên mạng internet. 

3. Chỉ đạo quyết liệt và chủ động triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 10-NQ/TU tại địa phương. Phối 

hợp với các sở ngành, ban ngành, đoàn thể tiếp tục tìm kiếm và kêu gọi thu hút các 

doanh nghiệp, công ty, HTX đầu tư vào sản xuất nông, lâm nghiệp. 
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4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân nhằm nâng cao 

nhận thức, thay đổi tư duy tiểu nông, chuyển sang phương thức sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, bền vững. Tiếp tục tập huấn, đào tạo, bồi 

dưỡng lao động nông nghiệp. Nâng cao năng lực và hoạt động của đội ngũ cán bộ 

chuyên môn, hệ thống khuyến nông, thú y, các dịch vụ các phục vụ sản xuất nông 

nghiệp ở địa phương trong chuyển giao khoa học và công nghệ cho nông dân.  

5. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản 

xuất kinh doanh; quản lý giá cả, chất lượng các loại hàng hóa, dịch vụ đầu vào cho 

sản xuất nông nghiệp.  

6. Khuyến khích doanh nghiệp liên kết với nông dân, hợp tác xã nông 

nghiệp để cung ứng các loại vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi… 

giảm bớt các khâu trung gian, hạ giá thành sản phẩm. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Tỉnh sớm giao danh mục dự án thực hiện các Chương trình mục tiêu và có 

hướng dẫn chi tiết trình tự thủ tục triển khai thực hiện và thanh quyết toán kinh phí 

của các chương trình để triển khai các Chương trình, dự án phát triển sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả.  

2. Đề nghị Tỉnh nghiên cứu, xem xét điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu kế 

hoạch giao năm 2022, cụ thể như sau: 

- Giảm diện tích Chè từ 756 ha xuống còn 459 ha. 

Lý do: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ năm 2019 - 2022, công ty Chè 

Đại Hưng không xuất khẩu được, vì vậy giá thu mua chè búp tươi không ổn định 

(thấp) nên ảnh hưởng đến thu nhập của người sản xuất (một số diện tích chè bị 

phá, không đầu tư chăm sóc, trồng xen quế với mật độ cao làm chè sinh trưởng, 

phát triển kém, chết cây).  

- Giảm sản lượng chè búp tươi từ 5.450 tấn xuống 3.300 tấn.  

Lý do: Do diện tích chè giảm dẫn đến sản lượng giảm. 

- Giảm diện tích cây Chuối trồng mới năm 2022: 130 ha xuống còn 50 ha. 

Lý do: Chưa có doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 thị trường xuất khẩu chuối (Trung Quốc) đóng cửa, giá 

chuối xuống thấp gây khó khăn trong việc mở rộng diện tích trồng mới năm 2022. 

3. Đề nghị Tỉnh giúp đỡ Bảo Yên trong việc giới thiệu các Doanh nghiệp đầu 

tư, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và chế biến sản phầm Chuối tiêu, gà đồi, vịt 

bầu nhằm mở rộng quy mô và ổn định sản xuất. 
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4. Đề nghị Tỉnh sớm lựa chọn doanh nghiệp uy tín để nhập khẩu trứng tằm 

đảm bảo chất lượng nhằm phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm (vẫn được huyện Bảo 

Yên đánh giá là phù hợp và có hiệu quả kinh tế cao) trên địa bàn huyện Bảo Yên.  

 5. Đề nghị Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa quy trình và thủ tục xin 

chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư vào huyện Bảo để 

dự án sớm đi vào hoạt động. 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 10-NQ/TU trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, 
- TT BCĐ PT NN hàng hóa tỉnh, 

- Sở Nông nghiệp và PTNT, 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện, 

- Các đ/c UV BTVHU, 
- Các đ/c thành viên BCĐ huyện, 
- Các đ/c thành viên TGV huyện, 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT, 
- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn, 

- LĐ + CVTH VPHU, 
- Lưu VT. 
 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
kiêm 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
 
 

 
 

 
 

Nguyễn Xuân Nhẫn 
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