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KẾ HOẠCH 

Phát triển ngành nghề nông thôn  

huyện Si Ma Cai năm 2022 
 

Căn cứ Văn bản số 220/SNN-PTNT ngày 15/02/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lào Cai, về việc triển khai nội dung Nghị định 52/2018/NĐ-CP về 

phát triển ngành nghề nông thôn.  
Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai xây dựng Kế hoạch phát triển ngành 

nghề nông thôn năm 2022, cụ thể như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nâng tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nghề trong tổng giá trị sản xuất ở khu 

vực nông thôn, nâng cao chất lượng sản phẩm ngành nghề, đẩy mạnh liên kết sản 

xuất, khuyến khích thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để nâng 
cao năng lực sản xuất, chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nhằm tăng khả 
năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông 

thôn mới và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh. Chú trọng 
công tác bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống, đồng thời phát triển thêm nghề mới phù hợp với từng địa phương để đa 
dạng hóa sản phẩm ngành nghề; giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người 

dân, quan tâm, chú trọng phát triển các làng nghề gắn với du lịch và bảo vệ môi 
trường. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường công tác chỉ đạo để triển khai thực hiện công việc phải gắn 
với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan và địa 

phương trong triển khai thi hành Nghị định; đảm bảo chất lượng theo đúng mục 
tiêu kế hoạch đã đề ra. 

- Tuyên truyền, phổ biến về các chính sách bảo tồn, phát triển làng nghề, 

ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung 
phong phú nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về tầm quan trọng của phát triển 

làng nghề đối với kinh tế nông thôn. 
II. Nội dung thực hiện 

1. Đối với các làng nghề, làng nghề truyền thống đã được UBND tỉnh 

công nhận 
- Tạo điều kiện hỗ trợ khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất thuộc 

làng nghề phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa phát huy thế mạnh của mỗi 

làng nghề; phát triển mô hình liên kết sản xuất nhằm tập trung đầu mối quản lý và 
thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 



- Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ kỹ thuật, đưa các 

máy móc tiên tiến vào sản xuất; phát triển các làng nghề gắn với vùng nguyên liệu; 

sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái. 
- Cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm: Khuyến khích các làng nghề chủ 

động đa dạng hóa và đổi mới mẫu mã, chất lượng sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu 

cầu cho mọi đối tượng tùy theo thị hiếu của người tiêu dùng ở từng khu vực thị 
trường. 

- Bảo vệ môi trường làng nghề: Cần tăng cường công tác tuyên truyền Luật 

bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác bảo vệ môi 
trường, nhất là đối với cơ sở sản xuất và người dân làng nghề. 

2. Phát triển các ngành sản xuất 

- Phát triển sản xuất theo hướng tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng miền. Khuyến 

khích các cơ sở chế biến nông sản đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất như chế 
biến cây ăn quả ôn đới (Mận, lê..), dược liệu…tổ chức liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi. 
- Khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc đầu tư nhà xưởng, thiết 

bị, đổi mới công nghệ chế biến thịt và các phụ phẩm từ thịt của các loại gia súc, 

gia cầm; đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. 
- Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ nông thôn như dịch vụ sản xuất nông 

nghiệp, dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt nông thôn; văn hóa, nghệ thuật…. Đẩy 
mạnh các hoạt động dịch vụ nông nghiệp như: thu hoạch nông sản (Mận, Lê,…), 

làm đất, vận chuyển vật tư phân bón, đốn tỉa cây trồng: Mận, Lê… và các dịch vụ 
sau thu hoạch như phơi sấy, chế biến sản phẩm…. 

3. Hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn 

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại: Hỗ trợ giới thiệu và quảng bá 
sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống. Khuyến khích các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, các hợp tác xã và các tổ hợp tác phát triển và chế biến các sản phẩm ngành 
nghề nông thôn. Tăng cường hợp tác, tham quan, học tập và tham gia các hội nghị, 

diễn đàn về ngành nghề nông thôn, làng nghề. 
- Tổ chức 01-02 lớp nâng cao tay nghề và truyền nghề, kỹ năng quản lý, kỹ 

năng kỹ thuật sản xuất cho lao động nông thôn, cơ sở sản xuất, hợp tác xã (HTX), 

tổ hợp tác (THT), doanh nghiệp (DN) trong các làng nghề, ngành nghề nông thôn; 
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua các kênh truyền thông của 

huyện như đài phát thanh, công thông tin điện tử về Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm OCOP, phát triển làng nghề, nghề truyền thống. 

- Ưu tiên đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng 
NTM như: Hệ thống giao thông các công trình điện, nước phục vụ sản xuất và sinh 

hoạt; hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; Bố trí lại và tận dụng tối đa mặt bằng sản 
xuất, xây dựng nhà xưởng hợp lý, vừa phục vụ sản xuất, vừa thuận lợi cho quá trình 

giao thương, và có không gian cần thiết giới thiệu sản phẩm cho khách tham quan. 
(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

III. Thời gian thực hiện: Năm 2022 

IV. Kinh phí 

Tổng kinh phí thực hiện là: 1.112,2 triệu đồng, trong đó: 



- Ngân sách Trung ương:        592,2 triệu đồng. 

- Ngân sách tỉnh, huyện:          520 triệu đồng. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Tham mưu cho UBND huyện rà soát tình hình hoạt động của các làng 

nghề, tiếp tục đề nghị công nhận những làng nghề đủ điều kiện; hướng dẫn, hỗ trợ 
các chủ thể sản xuất tại các làng nghề tiếp cận cơ chế, chính sách góp phần thúc 
đẩy phát triển làng nghề. 

- Tuyên truyền phổ biến thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường làng nghề, 

thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề; kiên 
quyết đề nghị thu hồi Bằng công nhận làng nghề đối với những làng nghề không 

đảm bảo điều kiện về bảo vệ môi trường. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ thành lập các tổ, nhóm, hội những người cùng sở thích 

tạo nguồn phát triển thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; chỉ đạo UBND cấp xã tạo 

điều kiện thuận lợi cho các ngành nghề nông trên địa bàn chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

- Tham mưu hướng dẫn, hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất xây dựng hồ sơ 

tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

2. Phòng Kinh tế Hạ tầng 

- Tham mưu cho UBND huyện rà soát tình hình hoạt động của các làng 
nghề, ngành nghề nông thôn thuộc lĩnh vực quản lý. 

- Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác khuyến công và xúc tiến 

thương mại, hỗ trợ làng nghề, các sản phẩm chủ lực trên địa bàn quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:  

- Tham mưu lồng ghép hoặc bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình, dự 
án về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn, cân đối, bố trí ngân 

sách, các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước cho hỗ trợ phát triển các nghề, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông 

thôn theo quy định pháp luật. 
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng cơ chế, chính sách huy động 

nguồn lực cho các chương trình, kế hoạch, dự án,...về phát triển các nghề, làng 

nghề truyền thống. 
4. Hội Nông dân huyện 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các hội cơ sở tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị và địa phương tuyên truyền, phổ biến, vận động nông dân tham gia phát triển 
các ngành nghề nông thôn định hướng bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế 

nông thôn gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm. 
- Phối hợp các địa phương tuyên truyền vận động thành lập hợp tác xã, tổ 

hợp tác tham gia thúc đẩy liên kết, tiêu thụ sản phẩm ngành nghề nông thôn. 

5. Phòng văn hóa, Trung tâm văn hóa thể thao - truyền thông huyện. 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liến quan tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến cơ chế, chính sách, nội dung phát triển ngành nghề nông thôn; giới thiệu 

mô hình làng nghề, ngành nghề nông thôn phát triển, hiệu quả trên địa bàn huyện 



để nhân rộng; tăng cường phổ biến, giới thiệu các sản phẩm, thương hiệu của các 
làng nghề, doanh nghiệp, HTX, THT hoặc của các hộ kinh doanh góp phần 

thúc đẩy hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. 
6. UBND các xã, thị trấn 

 - Phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề 

nông thôn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các chương trình, đề án, 
dự án hoặc các hoạt động có liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn tiếp 

cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. 
- Tăng cường rà soát tình hình hoạt động của các làng nghề, đăng ký đề 

nghị công nhận những làng nghề đủ điều kiện.  
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX, THT và các hộ dân 

tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn. 
Trên đây là Kế hoạch thực hiện phát triển sản xuất ngành nghề nông thôn 

năm 2022 trên địa bàn huyện Si Ma Cai./.  
 

Nơi nhận: 

- TT: HU, HĐND, UBND huyện 

- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lý Xuân Thành 
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