
 Chủ đầu tư 

Nguồn vốn
NTM

Nhân dân
đối ứng

  9,510   4,500   5,010 
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 Dự án nuôi cá trong
lòng hồ thủy điện
tạo sinh kế cho
người dân 

 Hỗ trợ 12 lồng nuôi cá/12 hộ
tại xã Tả Thàng 

 - Hỗ trợ giống, thức ăn,
làm lồng nuôi mới.
- Tập huấn kỹ thuật.
- Chi phí quản lý dự án 

  - Giúp nâng cao năng suất,
tăng thu nhập; tạo sinh kế cho
người dân, giải quyết công
việc cho lao động địa
phương, góp phần xóa đói
giảm nghèo, xây dựng nông
thôn mới 

 2020   900   500   400 
 UBND xã Tả

Thàng 

2

Dự án liên kết sản
xuất rau trái vụ cây
gia vị gắn với xây
dựng sản phẩm
OCOP

-Hỗ trợ 138 ha/790 hộ, trong
đó:
- Hỗ trợ 8 ha rau/60 hộ tại 06
xã: Lùng Khấu Nhin, Cao
Sơn, La Pan Tẩn, Nấm Lư, Tả
Ngài Chồ, Pha Long
- Hỗ trợ 130 ha ớt/730 hộ tại
10 xã: Thanh Bình, Lùng Vai,
Tung Chung Phố, Nấm Lư,
Dìn Chin, Lùng Khấu Nhin,
Bản Xen, Tả Thàng, Pha
Long, Tả Ngài Chồ

- Hỗ trợ giống, phân
bón, thuốc BVTV, máy
bơm nước, che phủ
nilon
- Tập huấn kỹ thuật.
- Chi phí quản lý dự án

- Chuyển dịch cơ cấu mùa vụ
trên địa bàn huyện, tăng hệ số
sử dụng đất, tạo sản phẩm
hàng hóa góp phần giảm
nghèo nhanh, bền vững cho
nhân dân các dân tộc trên địa
bàn huyện. 

 2020-
2021 

  2,010   700   1,310  PNN&PTNT 

TỔNG CỘNG

TT Tên dự án Quy mô, địa điểm triển khai Nội dung thực hiện Mục tiêu, kết quả đạt được

BIỂU 01: CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHUƠNG TRÌNH MTQG
 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020 - HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

(Kèm theo Kế hoạch số: 125 /KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Mường Khương)

ĐVT: triệu đồng

 Tổng kinh
phí thực

hiện  

 Trong đó 

Ghi chú
Thời gian
KC-HT
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 Dự án hỗ trợ bao
bì, tem nhãn mác
phục vụ sản xuất
chè nội tiêu và xuất
khẩu cho Công ty
cổ phần chè Mường
Khương và Công ty
TNHH MTV
Mường Hoa 

 Hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp
tại xã Cao Sơn, xã La Pan
Tẩn 

 - Hỗ trợ đăng ký tem,
nhãn, mác, bao bì sản
phẩm 

 Góp phần duy trì, phát triển
vùng nguyên liệu chè, giải
quyết có hiệu quả tổn thất sau
thu hoạch, Tạo việc làm và
tăng thu nhập cho lao động
tại địa phương, góp phần xây
dựng nông thôn mới. 

 2020   500   200   300  PNN&PTNT 
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 Dự án phát triển
vùng quýt huyện
Mường Khương 

 Hỗ trợ 60 ha/100 hộ tại 04
xã: Nấm Lư, Tung Chung
Phố, Tả Ngài Chồ, Lùng Khấu
Nhin 

 - Hỗ trợ giống.
- Tập huấn kỹ thuật.
- Chi phí quản lý dự án  

 - Chuyển dịch cơ cấu cây
trồng nâng cao năng suất,
chất lượng, tăng giá trị thu
nhập trên đơn vị canh tác, thu
hút khách du lịch đến với địa
phương.
- Giải quyết việc làm cho
người lạo động trong vùng dự
án góp phần xây dựng nông
thôn mới. 

 2020-
2021 

  2,850   1,050   1,800  PNN&PTNT 
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 Dự án phục tráng
giống lúa Séng cù
và phát triển vùng
sản xuất lúa Séng cù
theo mô hình cách
đồng một giống gắn
với liên kết và tiêu
thụ sản phẩm giai
đoạn 2020-2023 

 Hỗ trợ 140 ha tại 06 xã: Bản
Xen, Bản Lầu, Lùng Vai, Nấm
Lư, Lùng Khấu Nhin, Tung
Chung Phố 

 - Hỗ trợ kinh phí trong
công tác chọn, lọc, nhân
giống, mua giống, thuốc
BVTV
- Chi phí quản lý dự án 

- Chủ động nguồn giống
phục vụ sản xuất, nâng cao
năng suất, thu nhập cho
người dân, giải quyết việc
làm cho lao động địa phương.
Là cơ sở nhân rộng liên kết
giữa nông dân với doanh
nghiệp về phát triển sản xuất
hàng hóa trên địa bàn, góp
phần xây dựng nông thôn
mới hiệu quả      

 2020-
2023 

  1,320   620   700  TTDVNNN 
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 Dự án phát triển
cây sả gắn với tiêu
thụ sản phẩm 

 Hỗ trợ 100 ha/200 hộ tại xã
Tả Thàng 

 - Hỗ trợ giống, phân
bón.
- Tập huấn kỹ thuật.
- Chi phí quản lý dự án 

 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
theo hướng nâng cao giá trị
thu nhập/ đơn vị diện tích
nhằm nâng cao thu nhập cho
người dân; giải quyết việc
làm thường xuyên cho người
lao động 

 2020-
2021 

  1,430   1,030   400 
 UBND xã Tả

Thàng 
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 Dự án sản xuất chè
theo tiêu chuẩn hữu
cơ tại xã: Cao Sơn,
La Pan Tẩn, Tả
Thàng. 

 Hỗ trợ 30 ha/80 hộ: Xã Tả
Thàng 10 ha/40 hộ, xã Cao
Sơn 10 ha/20 hộ, xã La Pan
Tẩn 10 ha/20 hộ. 

 - Nhà nước hỗ trợ 100
% kinh phí sản xuất chè
hữu cơ 

 Sản xuất chè an toàn theo
tiêu chuẩn hữu cơ, nâng cao
giá trị sản phẩm và thu nhập
cho người dân 

 2020   320   320  TTDVNNN 
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 Dự án sản xuất
nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao
theo Nghị quyết
12/2018/NQ-
HĐND tỉnh Lào
Cai 

 Hỗ trợ doanh nghiệp xây
dựng 1000m² nhà lưới  tại xã
Cao Sơn  

 - Nhà nước hỗ trợ chi
phí làm Nhà lưới 

 Sản xuất nông nghiệp  ứng
dụng công nghệ cao, nâng
cao giá trị, chất lượng sản
phẩm 

 2020   180   80   100 
 UBND xã
Cao Sơn 
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