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UBND TỈNH LÀO CAI 

         SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:        /TB-SNN 
 

 

Lào Cai, ngày     tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tại buổi làm việc ngày 17/3/2022 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với 

Huyện ủy, UBND huyện Si Ma Cai 

 

 Ngày 17/3/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm 
việc với lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Si Ma Cai về tình hình sản xuất nông, 

lâm nghiệp và việc tổ chức phát triển sản xuất các ngành hàng chủ lực gắn với liên 
kết, chế biến tiêu thụ sản phẩm. 

Tham dự buổi làm việc về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Đỗ 

Văn Duy – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; đồng chí Tô Mạnh Tiến – Phó Giám đốc và 

đại diện lãnh đạo các phòng thuộc sở:  Phòng Kế hoạch và Tài chính, Văn phòng 

Sở; các chi cục: Chăn nuôi và thú y; Trồng trọt và BVTV; Quản lý chất lượng NLS 

và TS; Chi cục Kiểm Lâm ; Trung tâm Khuyến nông &DVNN.; Trung tâm Giống 

Nông nghiệp; Về phía UBND huyện Si Ma Cai có đồng chí Đinh Thanh Hà – Tỉnh 

Ủy Viên, Bí thư huyện Ủy, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện,  lãnh đạo các 

phòng chuyên môn của huyện. 

Sau khi nghe báo cáo Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2021 và 3 

tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022, những khó khăn, vướng mắc 

và đề xuất kiến nghị của huyện Si Ma Cai; các ý kiến phát biểu của các đại biểu. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận một số kết quả sản xuất nông nghiệp 

huyện Si Ma Cai đã đạt được:  Mặc dù, là một huyện khó khăn của tỉnh, sản xuất 

nông lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt 

của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của các đơn vị chuyên môn, sự đồng thuận 

của người dân nên sản xuất nông lâm nghiệp của huyện bước đầu đạt một số kết quả 

đáng khích lệ: Năm 2021, toàn huyện duy trì sản xuất trên 1.800 ha lúa, gần 5.000 

ha ngô, trên 300 ha lạc, 967 ha cây ăn quả ôn đới (lê xanh, lê tai nung, mận, đào 

pháp, sơn tra), 87 ha dược liệu, hơn 52 ha rau trái vụ. Tổng đàn gia súc gần 36.000 

con, đàn gia cầm 195.000 con, sản lượng thịt hơi đạt 2.050 tấn. Bảo vệ tốt trên 10.212 

diện tích rừng hiện có và trồng 600 ha rừng tập trung, 122.000 cây phân tán; nâng 

tỷ lệ tán che phủ rừng đạt 41 %. Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện năm 2021 

đạt trên 810 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2020. Trong đó, trồng trọt đạt trên 460 

tỷ đồng, chăn nuôi đạt 262 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt 89 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện 

có 4/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân đạt 16,22 tiêu chí/xã. Tiến độ sản 

xuất nông nghiệp những tháng đầu năm 2022  cơ bản đảm bảo tiến độ và kế hoạch 
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đề ra, xây dựng có hiệu quả mô hình rau trái vụ, trồng gừng dưới tán mận, phát triển 

du lịch nông nghiệp… 

 Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về sản xuất Nông, lâm nghiệp năm 2022 

và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050. Đại diện lãnh đạo sở Nông nghiệp và PTNT và đại diện 
Huyện Si Ma Cai thống nhất các nội dung như sau: 

 1. UBND huyện Si Ma Cai. 

1.1. Lĩnh vực trồng trọt: Huyện tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp 

đặc hữu gắn với du lịch sinh thái, tăng giá trị trên đơn vị đất canh tác; xác định 
các cây trồng chủ lực có lợi thế, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu để quy hoạch, 

ưu tiên đầu tư phát triển mở rộng diện tích gắn với quy chuẩn, tiêu chuẩn; xây 
dựng chuỗi liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm có thương hiệu, chỉ 

dẫn địa lý; Tập trung chuyển đổi đất trồng cây có giá trị thấp sang trồng các loài 
cây có giá trị cao (cây ăn quả ôn đới, rau trái vụ, dược liệu); thực hiện trồng một 

số loài cây phù hợp xen canh dưới tán cây ăn quả, phát triển mô hình du lịch gắn 
với sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sản xuất đảm bảo an ninh 

lương thực trên địa bàn. 

1.2. Lĩnh vực chăn nuôi: Tập trung phát triển giống bản địa như: lợn, bò vàng 

Lừ Thẩn, gà đen, Vịt Sín Chéng theo hướng sản xuất quy mô trang trại, gia trại gắn 

với chăn nuôi an toàn dịch bệnh; mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản; phối hợp tốt 

với ngành nông nghiệp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. 

1.3. Lĩnh vực lâm nghiệp: Chỉ đạo, quản lý tốt diện tích rừng tự nhiên hiện 

có, hạn chế tối đa chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang đất phi nông nghiệp; 

chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử 

dụng rừng để thực hiện các chương trình, dự án. Chủ động, phối hợp Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Tài chính để sớm có kinh phí thực hiện dự án rà soát, xác định 

ranh giới, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận cho các chủ rừng là tổ chức  theo Quyết 

định số 86/QĐ-UBND, ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh. 

1.4. Liên kết tiêu thụ sản phẩm: Chủ động làm việc với Doanh nghiệp để hỗ 

trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, về tổ chức sản xuất rất cần thiết phải 

thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, có thể xây dựng HTX sản xuất phi lợi nhuận để 

tập hợp các hộ sản xuất cùng sở thích (kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý HTX 

do nhà nước hỗ trợ những năm đầu, về lâu dài sẽ do Doanh nghiệp điều tiết lợi 

nhuận, ...); tiếp tục duy trì các sản phẩm OCOP đã được công nhận. Tăng cường 

quản lý chất lượng sản phẩm nông sản; tuyên truyền sâu rộng, phổ biến, nâng cao 

nhận thức cho nhân dân về hiệu quả của hình thức sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

và vùng liên kết sản xuất; hướng dẫn nhân dân thực hiện chấp hành tốt các quy định 

tại chỉ thị  số 11/CT-UBND ngày 20/05/2021 của UBND tỉnh Lào cai về việc tăng 
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cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

1.5. Nông thôn mới: Hiện có 4 xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới, đề nghị UBND 

huyện tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí của 4 xã đã về đích (Sín chéng; Cán 
Cấu; Bản Mế; Nàn Sán) và hoàn thành các tiêu chí XDNTM của xã Sán Chải phấn 

đấu về đích năm 2022. 

1.6. Thủy lợi: đề nghị UBND huyện triển khai thực hiện theo Nghị quyết 

33/NQ – HĐND ngày 08/12/2021 về tưới nước tiết kiệm vùng trồng cây ăn quả, cây 

dược liệu,…. Nhằm nâng cao chất lượng vùng trồng và tiết kiệm nguồn nước, giảm 

chi phí sản xuất cho người lao động. 

2. Đối với các kiến nghị đề xuất của huyện; sở Nông nghiệp và PTNT giao 

các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở, cụ thể: 

2.1. Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp phối hợp UBND huyện Si Ma Cai 

hướng dẫn áp dụng phân bón hữu cơ để nâng cao chất lượng vùng trồng cây ăn quả, 

cây dược liệu, phòng trừ một số đối tượng gây hại trên cây ăn quả ôn đới. Nghiên 

cứu rà soát và cấp mã số vùng trồng cho cây chè cổ thụ. 

2.2. Giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp 

UBND huyện Si Ma Cai, Phòng Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền và hướng dẫn 
các cơ sở, doanh nghiệp thủ tục cấp chứng nhận cơ sở Hữu cơ quốc gia, VietGAP, 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận chuỗi giá trị an toàn 
thực phẩm,... Giới thiệu các Công ty, Doanh nghiệp có năng lực, nguồn lực đầu tư 
xây dựng cơ sở chế biến, các dự án trồng trọt, chăn nuôi.... 

2.3. Giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu cho Sở phối hợp UBND 

huyện Si Ma Cai rà soát lại các nguồn gen đặc trưng của huyện (như lợn, bò vàng 

Lừ Thẩn, gà đen, Vịt Sín Chéng, …) đánh giá lại chất lượng để có cơ sở định hướng 

phát triển theo hướng hàng hóa.  

2.4. Giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Si Ma Cai rà 
soát tổng thể ranh giới, diện tích đất rừng giữ lại quản lý; phối hợp chặt chẽ với cơ quan 

chuyên môn của UBND huyện, đơn vị tư vấn để thực hiện hiệu quả Đề án được phê 
duyệt tại Quyết định 86/QĐ-UBND, ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh. Chỉ đạo, hướng 

dẫn BQL phòng hộ Si Ma Cai lập hồ sơ đề nghị giao rừng sau khi hoàn thành đo đạc, 
cắm mốc giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ 
Si Ma Cai. Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh giao rừng cho Ban 

quản lý rừng phòng hộ Si Ma Cai theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Tham mưu 
hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ trồng rừng sản xuất sau khi được 

phân bổ kinh phí và theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương. 

2.5. Chi cục Thủy lợi phối hợp với UBND huyện Si Ma Cai và các tổ chức cá 

nhân  xây dựng  mô hình thực hiện thực hiện tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các vùng 
trồng cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu …. Theo Nghị quyết 33/NQ – HĐND ngày 

08/12/2021. 
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2.6. Giao Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với UBND 

huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT kiểm tra xưởng máy sấy được cấp 2 năm nay 

nhưng không sử dụng được và đề xuất phương hướng giải quyết xong trước ngày 

30/3; tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn phải sát với thực tế 

và nhu cầu đào tạo của địa phương. 

2.7. Giao cho Trung tâm Giống Nông nghiệp phối hợp với UBND huyện Si Ma 

Cai hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, vít cành, thu hoạch cây ăn quả ôn đới 

như mận Tả van, lê VH6…. 

 Trên đây là thông báo kết quả làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT với 

Huyện ủy, UBND huyện Si Ma Cai ./. 

 
Nơi nhận: TL. GIÁM ĐỐC 
- Huyện ủy, UBND huyện Si Mai Cai (p/h);  
- Phó GĐ sở (Ông. Tiến);                                                                         
- Phòng NNTNT, TT DVNN Si Ma Cai; 
- Cổng thông tin điện tử Sở; 
- Phòng Kế hoạch và tài chính; Văn phòng Sở 
- Các chi cục: Chăn nuôi và thú y; Trồng trọt và 
BVTV; Quản lý chất lượng NLS và TS Chi cục 
Kiểm Lâm ; Chi cục Thủy Lợi; Trung tâm Khuyến 
nông &DVNN ; Trung tâm Giống Nông nghiệp. 
- Lưu VT, VP.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ  CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Trần Thị Phương Thảo 
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