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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của  

Tỉnh ủy Lào Cai  về “Phát triển khoa học và công nghệ 

 tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020” năm 2020 

 

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về 

“Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch 

số 138/KH-UBND ngày 5/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, về thực hiện 

Đề án số 11-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai. Ủy ban nhân dân 

huyện Mường Khương xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 

27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai  về “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào 

Cai giai đoạn 2016-2020” năm 2020 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 

2016 - 2019 

1. Kết quả đạt được 

Trong giai đoạn 2016-2019 huyện Mường Khương đã đẩy mạnh công tác 

nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất. Từ năm 2016-

2019 huyện Mường Khương đã thực hiện 36 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp với 20.312 lượt hộ tham gia, cụ thể: Trồng trọt: 16 dự án; chăn nuôi, 

thủy sản: 16 dự án; hỗ trợ máy móc: 01 dự án; dự án khác: 02 dự án; lâm nghiệp: 

01 dự án. 

1.1. Về trồng trọt 

- Dự án phát triển sản xuất lúa séng cù theo mô hình cánh đồng một giống. 

Từ năm 2016 đến nay đã tổ chức sản xuất 395 ha lúa séng cù theo mô hình cánh 

đồng một giống với 2.166 lượt hộ gia đình tham gia tại các xã: Bản Lầu, Bản Xen, 

Lùng Vai, Thanh Bình, Nậm Chảy, Nấm Lư, Tung Chung Phố, Lùng Khấu Nhin. 

Sản xuất lúa séng cù theo mô hình cánh đồng một giống đã tạo ra khối lượng hàng 

hóa lớn, đồng nhất về chất lượng, là tiền đề cho việc sản xuất nông nghiệp theo 

chuỗi giá trị. Mỗi ha lúa séng cù sản xuất theo mô hình cánh đồng một giống cho 

thu nhập sản xuất cao hơn so với đại trà 40 triệu/ha. 

- Dự án phát triển vùng quýt ngọt. Từ năm 2016 đến nay toàn huyện đã tổ 

chức trồng mới 395,3 ha quýt ngọt tại các xã: Thanh Bình, Nậm Chảy, Nấm Lư, 

Lùng Khấu Nhin, Tung Chung Phố, Tả Ngài Chồ. Việc phát triển vùng sản xuất 

quýt ngọt góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao thu 

nhập trên một đơn vị diện tích, giúp người dân xóa đói giảm nghèo vươn lên làm 

giàu. Mỗi ha quýt sau 4 năm cho thu hoạch 6 tấn/ha, giá bán bình quân 15.000 
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đồng/kg, cho thu nhập 90 triệu đồng/ha, các năm tiếp theo sẽ cho năng suất và giá 

trị thu hoạch cao hơn. 

- Dự án phát triển vùng nguyên liệu chè: Từ năm 2016 đến nay đã tổ chức 

hỗ trợ trồng mới 945,6 ha nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên 3.171 ha tại các 

xã: Bản Lầu, Bản Xen, Lùng Vai, Thanh Bình, Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, Cao 

Sơn, La Pan Tẩn, Tả Thàng, trong đó (chè kinh doanh 1.817,5 ha và chè kiến thiết 

cơ bản là 1.083,5 ha). Năng suất chè đạt 80 tạ/ha, giá bán bình quân 6.500 đồng/kg 

chè búp tươi; giá trị sản lượng đạt 52 triệu đồng/ha. Sản xuất chè đã tạo việc làm 

ổn định, tăng thu nhập cho người dân, khai thác có hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm 

ổn định cho trên 2.000 hộ với hơn 10.000 lao động.  

- Dự án phát triển vùng nguyên liệu ớt: Từ năm 2017-2019 tổ chức hỗ trợ 

470 ha cho 2.575 lượt hộ tham gia tại các xã: Bản Xen, Lùng Vai, Thanh Bình, 

Nậm Chảy, Tung Chung Phố, Nấm Lư, Tả Ngài Chồ, Pha Long, Dìn Chin, Tả 

Thàng. Việc thực hiện dự án góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao giá 

trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Mỗi ha ớt cho năng suất 5 tấn/ha, giá trị sản 

lượng đạt 100 triệu đồng/ha, cao hơn gấp từ 4-5 lần so với trồng ngô. 

- Dự án phát triển cây ăn quả (cam, bưởi xanh, bưởi diễn, mận): Hỗ trợ trồng 

từ năm 2018 -2019 với tổng diện tích 167,3 ha tại các xã: Nậm Chảy, Thanh Bình, 

Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, Cao Sơn, La Pan Tẩn, Tung Chung Phố, Ta Gia Khâu, 

Dìn Chin. Hiện nay cây cây mận sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 90% 

chưa cho thu hoạch.  

1.2. Về chăn nuôi  

- Dự án phát triển chăn nuôi lợn đen Mường Khương từ năm 2016-2019 đã 

thực hiện hỗ trợ 2.074 con cho 888 hộ tại các xã: Bản Lầu, Lùng Vai, Thanh Bình, 

Nậm Chảy, Tung Chung Phố, Tả Ngài Chồ, Dìn Chin, Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, 

Cao Sơn, La Pan Tẩn. Hỗ trợ ban đầu bình quân 20kg/con, sau thời gian nuôi từ 4-

5 tháng lợn đạt trọng lượng khoảng 85 kg/con, giá bán bình quân 50.000 đồng/kg 

hơi, giá trị thu nhập trên 4,2 triệu đồng, sau khi trừ chi phí mỗi 01 con cho thu 

nhập 2 triệu đồng. Việc thực hiện dự án góp phần cung ứng nguồn con giống tại 

chỗ, hạn chế dịch bệnh lây lan do không phải nhập giống từ nơi khác về chăn nuôi, 

nâng cao thu nhập cho người dân. 

- Dự án chăn nuôi đại gia súc: Từ năm 2016-2019 đã thực hiện hỗ trợ 900 

con (trâu 326 con, bò 574 con) tại 12 xã gồm: Bản Lầu, Bản Xen, Lùng Vai, Thanh 

Bình, Tả Ngài Chồ, Pha Long, Dìn Chin, Tả Gia Khâu, Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, 

La Pan Tẩn, Tả Thàng. Đến nay đàn trâu, bò hỗ trợ từ năm 2016, 2017 đã cho sinh 

sản từ 2-2,5 lứa, số con/lứa 01 con, trọng lượng bình quân 150 kg/con, giá bán 

110.000 -120.000 đồng/kg, cho thu nhập trên 16 triệu đồng/hộ/lứa. Việc thực hiện 

dự án chăn nuôi đại gia súc giúp cho địa phương chủ động được nguồn giống tại 

chỗ có chất lượng tốt, hạn chế được dịch bệnh do lây lan từ việc đưa cơn giống từ 

nơi khác về chăn nuôi. Mặt khác giải phóng được sức lao động của người dân ở 

những địa bàn giao thông đi lại khó khăn không thể áp dụng được cơ giới hóa vào 

sản xuất. 
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- Dự án chăn nuôi gia cầm: Trong các năm qua trên địa bàn huyện đã tổ 

chức thực hiện hỗ trợ 25.606 con gia cầm cho 436 hộ tại các xã: Bản Xen, Nấm 

Lư, Tả Ngài Chồ, Nậm Chảy, Tả Thàng. Qua thực hiện dự án hỗ trợ phát triển 

chăn nuôi gia cầm cho thấy gà hỗ trợ ban đầu từ 2 tuần tuổi sau 4 tháng nuôi có 

trọng lượng trung bình từ từ 1,5-1,7kg/con, giá bán bình quân 80.000-90.000 

đồng/kg, mỗi con có giá trị khoảng 120.000-150.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí 

lợi nhuận khoảng 65.000 đồng/con, hỗ trợ bình quân 100 con/hộ như vậy sau 4 

tháng nuôi mỗi hộ cho thu nhập  6,5 triệu đồng. Việc thực hiện dự án giúp cho các 

hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, góp phần tăng 

thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. 

1.3. Về lâm nghiệp  

Qua các năm triển khai thực hiện dự án hỗ trợ trồng mới, chăm sóc, khoanh 

nuôi, tái sinh và bảo vệ rừng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ 

tốt diện tích rừng hiện có, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt 43% và đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế vừa phát huy được chức năng phòng hộ của rừng, 

tăng tính đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen động thực vật, đồng thời hạn chế 

được những hiểm họa do thiên tai gây ra. 

1.4. Về hỗ trợ máy móc, thiết bị  

Dự án hỗ trợ máy cắt cỏ mới triển khai năm 2019, bước đầu cho thấy hiệu 

quả. Máy cắt cỏ cầm tay giúp giải phóng sức lao động cho bà con nông dân tiết 

kiệm nhiều thời gian và chi phí thuê nhân công. Góp phần hạn chế việc sử dụng 

thuốc Bảo vệ thực vật, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm.  

1.5. Về kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2016-2019 là: 106.879,6 triệu đồng, trong 

đó: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 67.621,4 triệu đồng; Nguồn vốn khác: 2.521,8 triệu 

đồng; nhân dân đối ứng: 36.736,4 triệu đồng. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Việc nhân rộng các mô hình ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ 

vào sản xuất còn khó khăn, chưa thực hiện quy hoạch chi tiết được vùng sản xuất; 

việc xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý thương hiệu còn 

chậm chưa đáp ứng được tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

- Một bộ phận người dân chưa tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật trong quá 

trình thực hiện dự án nên hiệu quả sản xuất chưa cao. 

- Ý thức tự giác của người dân chưa cao, còn trông chờ, ỷ lại cào sự hỗ trợ 

của Nhà nước, đối tượng thụ hưởng chủ yếu là các hộ có điều kiện kinh tế khó 

khăn. 

2.2. Nguyên nhân 

- Mường Khương và huyện vùng cao biên giới, đa dân tộc, điều kiện tự 

nhiên không thuận lợi nhiều núi cao xen lẫn với khe sâu, địa hình chia cắt mạnh, 
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thời tiết khắc nghiệt, trình độ dân trí của nhân dân còn hạn chế nên việc tiếp cận và 

ứng dụng khoa học & công nghệ khó khăn. 

- Việc đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của nhân dân và 

doanh nghiệp vào sản xuất còn hạn chế. Ngân sách Nhà nước chi cho nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu. 

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa có nhiều người có trình độ 

chuyên môn, năng lực chuyên sâu về nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ 

nên việc hướng dẫn chuyển giao khoa học và công nghệ trong sản xuất.  

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2020 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ 

cấu kinh tế của huyện nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2016-2020. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ, 

trong đó chú trọng lồng ghép các nguồn lực để phát triển bền vững ngành nông 

nghiệp nhằm nâng cao quy mô, năng suất và giá trị sản phẩm góp phần cải thiện 

đời sống của nhân dân. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân thông qua các chương trình, 

dự án đầu tư phát triển nông nghiệp như: Nuôi cá trong lòng hồ thủy điện; liên kết 

trồng rau trái vụ; phát triển cây ăn quả ôn đới; phát triển chăn nuôi sinh sản… 

- Phấn đấu trong năm 2020 tăng 02 nhãn hiệu được bảo hộ cho các sản phẩm 

hàng hóa của huyện. 

2. Nhiệm vụ chủ yếu 

Trong năm 2020 thực hiện hỗ trợ, phát triển sản xuất thông qua 14 dự án, 

thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 và 

nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020, với tổng kinh 

phí là: 29.356 triệu đồng, trong đó: 

- Thực hiện hỗ trợ sản xuất thông qua 08 dự án thuộc nguồn vốn Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, kinh phí 9.510 triệu đồng (Nhà 

nước hỗ trợ 4.500 triệu đồng; nhân dân đối ứng 5.010 triệu đồng). 

- Thực hiện hỗ trợ sản xuất thông qua 06 dự án thuộc nguồn vốn Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020, kinh phí 19.846 triệu đồng (Nhà 

nước hỗ trợ 8.924 triệu đồng; nhân dân đối ứng 10.922 triệu đồng). 

(Có biểu số 1,2 kèm theo) 

3. Các giải pháp thực hiện 

3.1. Công tác tuyên truyền 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với 

phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới tư duy trong tiếp cận và trình 

độ ứng dụng khoa học & công nghệ, luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, 
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tuyền truyền vận động các tổ chức, cá nhân tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa 

học và công nghệ vào công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh và đời sống 

từ tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội giữ gìn quốc phòng an ninh ở địa 

phương. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn tăng cường đưa 

thông tin về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, 

công nghiệp dịch vụ trên địa bàn huyện. 

3.2. Tiếp tục đổi mới toàn diện hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt 

động khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về 

khoa học và công nghệ 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa 

bàn huyện. Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp về khoa học và công nghệ 

giữa các ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Có cơ chế chính sách trong việc thu hút các nhà khoa học, chuyên gia về 

khoa học và công nghệ làm việc và gắn bó lâu dài với huyện Mường Khương. 

3.3. Nhân lực khoa học và công nghệ 

Tiến hành rà soát, phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm công tác khoa 

học và công nghệ trên địa bàn huyện từ đó có những phương án phù hợp để đào 

tạo, bồi dưỡng và tập huấn về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và 

công nghệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.  

3.4. Về nguồn vốn đầu tư 

Thực hiện rà soát, bố trí đầy đủ nguồn kinh phí cho các chương trình, dự án 

khoa học và công nghệ theo kế hoạch vốn của tỉnh và của huyện. Tích cực vận 

động nhân và các tổ chức được hưởng lợi từ các chương trình, dự án chủ động đối 

ứng nguồn vốn nhằm thực hiện các chương trình, dự án theo đúng tiến độ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của huyện tổ chức thực hiện Kế 

hoạch này. Định kỳ tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện 

kết quả và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tham mưu UBND huyện phân bổ kịp thời kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ; thẩm định dự toán các chương trình, dự án về khoa học và công 

nghệ; hướng dẫn thanh, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm DVNN huyện 

Tổ chức triển khai các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, trong đó chú trọng việc ứng dụng, chuyển giao khoa học và 

công nghệ trong phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị kinh 

tế cao, bảo quản giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch, hướng tới phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao. 
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Phối hợp xây dựng và phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa 

bàn huyện, phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động 

khoa học và công nghệ. 

5. Trung tâm Văn hóa thể thao - Truyền thông huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền về ứng dụng khoa học và công nghệ trong 

sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Xây dựng và đăng tải các 

tin bài về các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông 

nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển khai các chương 

trình, dự án tại địa phương, tập trung trọng tâm về ứng dụng khoa học và công 

nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp. 

- Thực hiện rà soát danh mục các sản phẩm, làng nghề cần được bảo hộ theo 

quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ gửi phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp, đề 

xuất Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh hỗ trợ bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Mường Khương thực hiện Đề án số 

11-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển khoa học và công 

nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 năm 2020./. 

 

Nơi nhận:  

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng: KT&HT; TC-KH; 

   NN&PTNT; VH-TT; 

- Trung Tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Trung tâm VH, TT&TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Trọng Khôi 
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