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ye Chiên hrqc phát trin nông nghip hang hóa tinh Lao Cal 
den nàm 2030, tam nhln den Ham 2050 

I. TINH HINH CHUNG 

Giai doan  2010-2020, nông nghip cüa tinh luôn giU' duc mt'rc tang trirông 
cao Va on djnh, bInh quãn dat  trén 6%Inãm. Ca câu kinh tê ni ngành nông nghip 
chuyên djch tich crc, t' trçng ngãnh trông trQt giám dan, tang t tr9ng ngành chän 
nuôi, lam nghip và thüy san, an ninh krang thirc duçvc darn bâo. San xuât trông tr9t 
dâ chuyên m?nh  theo hithng tang t trçng các ngành hang, san phâm có lçi the va 
thj tnr&ng thuân lai nhix rau trái vu, san xuât ché, di.rçc lieu, chuôi, dra, quê... buOc 
dâu dã hinh thành các vüng san xuât tp trung gãn vói cay trông chü liic. Chàn nuôi 
chuyên dôi theo hurng tp trung, an toàn sinh h9c. Lam nghip phát triên theo 
hu'ó'ng ben vüng, dan chuyên dôi ti'r trông rrng go nhó sang trông rüng go lón và 
trông r&ng da mvc  dich. Jfng diing tiên b khoa h9c k thut vào các linh virc, các 
kbâu trong san xuât mang Iai  hiu qua. Kêt câu ha tang nông nghip, nông thôn 
dugc thng cuà'ng, v sinh môi tnr&ng nông thôn tüng buâc duc câi tao,  dôi song 
4t chat và tinh than cüa ng11i dan thrçc cái thin rô rt gop phân hoàn thành miic 
tiêu xây drng nông thôn m&i và thüc day phát triên kinh tê - xa hi cüa tinh. 

Ben canh  nhthig kt qua dã dat  du'oc, san xut nông nghip vn con nhüng 
ton tai, han chê do là: (i) Nông nghip tang tnrOng chua ben v&ng, chiia phát buy 
hêt tiêrn nãng, igi the dê nâng cao giá trj nông nghip; (ii) Ifng ding khoa h9c k 
thut trong nông nghip cOn han  chê; san xuât theo quy trInh VietGAP, hu Ca, 

nOng nghip sach  chiêm t 1 thâp, chñ yêu vn canh tác theo quy trInh k thut 
truyên thông. (iii) Hmnh tht'rc to chüc san xuât cOn yêu, co ban van là kinh tê h, 
rnanh m1in nhO lé; quan he san xuât chm dôi mói, các hInh thirc to chirc, lien két 
san xuât mang tInh tir phát; thj tnrOng tiêu thi các loai nông san thiêu on djnh; thu 
hiit doanh nghip dâu tu vào nOng nghip, nOng thôn cOn nhiéu khó khän. (iv) 
Cong nghip ché bién, bão quán sau thu hoach  cOn  lac  hu, It san phârn chê biên 
sâu, chU yêu van là sa chê nen giá tn nông san thâp; (v) Kêt câu ha tang và djch vi 
phvc vi san xuât nông nghip chua dáp iing yêu câu; (vi) Mt sO ca ché, chInh 
sách chira di vào cuc song, chm dugc s1ra dôi, hâu het cac chmnh sách phiic vçi an 
sinh, chua có chInh sách dü manh dé thüc day phát trién san xuât nông nghip 
hang boa; ngun 1rc du at cho linh virc nOng nghip cOn dan trài, nhô lé, manh 
mün, cào bang nên chua thirc sir có hiu qua. 

D kh.c phiic nhUTlg tn tai, han ch trong phát tniên nông nghip trén dja 
bàn tinh thai gian qua; dOng thOi dáp lrng yéu câu hi nhp kinh te quOc te trong 
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giai doan  tâi thI vic ban hành Nghj quyt v Chin 1uc phát triên nông nghip 
hang boa tinh Lao Cai den nàrn 2030, tam nhIn den nãm 2050 là hét sirc can thiêt. 

II. QUAN DIEM, MVC  TIEU 

1. Quan diem 

Chiên lu'cic phát trién nông nghip hang boa tinh Lao Cai dn näm 2030, tAm 
nhIn dn nàm 2050 phâi phü hçip vOi djnh huâng phát triên kinh tê - xã hi cUa 
tinh; phü hçip vOi Chiên 1ucc phát triên các ngành, linh vvc  cüa Ca nu'âc; vâi chiên 
lirqc phát triên ben vQng, chiên 1uçc tang tru&ng xanh quôc gia. Khai thác tiêrn 
nàng, içli the, dông thai day m?nh  mg ding khoa h9c k5 thut dé phát triên san xuât 
nông nghip hang boa. 

San xuAt nông nghip hang hóa gn vó'i ch bin và tiêu thi1 san phArn nâng 
cao giátrj san xuat nông nghip, ben vQng, to san phâm sach,  an toàn, gän vi 
phát triên kinh tê dôi rmg; nâng cao di song nhân dan, thu hçp khoáng each giu'a 
nông thôn và thành thj. T.p trung chuyên dôi rnO hInh tang tn.thng, chuyên ti! duy 
tu san xuât nOng nghiêp sang phat tuên kinh tê nông nghiêp, thuc hiên hiêu qua 5 
ni dung dt phá: (i) Chuyén dói gióng cay tróng, vt nuói; (ii,) C?iuyên aói dat 
tróng cay ké,n hiu qua sang tróng cay có giá trj, dê phát triên san xuát hang hóa, 
(iii) Day mgnh phát triên các logi hInh to chtc, djch vy san xuát gãn v&i chê bién, 
lien két san xuát, (iv) Thy'c liin giao dOt, giao rz'mg, quy chz rfrng dé phOt trién 
kin/i té lOin nghip; (v) DOi mài phirong th&c quOn ij, clii dgo phát trién sOn xuOt 
nóng nghip trong tlnh hInh mái. 

lfu tiên ngun Içrc d thirc hin các chwmg trinh, dr an, d an; dAy manh  xã 
hi hóa, thu hut tOi da nguOn lirc trong cong dông doanh nghip và nhân dan, tir dO 
thiic dày phát triên san xuât nOng nghip hang boa gop phân hoàn thành rn1c tiêu 
tang trnâng kinh tê cüa tinh. 

2. Myc tiêu 

2.1. Myc tiêu cli ung 

2.1.1. Giai dogn 202 1-2025: Tc d tang tnràng bInh quàn giá trj san xuât 
dt khoãng 5,5%/nàm. Giá tr san xuât ngành nOng nghip (theo giá so sánh 2010) 
den näm 2025 dat  12.000 t' dông, tang 3.300 t' dông so vói närn 2020. Tao  vic 
lam tang them cho trên 16.000 lao dng, thu nhp blnh quân dâu ngiii khu virc 
nông thôn dat  tren 35 triu dOnglngu'äi/näm. 

2.1.2. Giai dogn 2026-2030: Tc d tang trithng bInh quân giá trj san xuât 
dat tir 6 - 7%/näm. Giá trj san xuât ngành nOng nghip (theo giá so sánh 2010) 
den näm 2030 dat  16.000 t dOng, tang 4.000 t' dông so vâi nàm 2025. Tao  vic 
lam tang them cho 14.000 lao dng, thu nhp bInh quân dâu ngithi khu virc nOng 
thOn dat  tren 45 triu dông/ngui/näm. 

2.1.3. Djnh htráng dé'n nOm 2050: Tc d tang truOng bInh quân giá trj san 
xuât khoáng 5%/nàm. Giá trj san xuât ngành nOng nghip (theo giá so sánh 2010) 
den nàm 2050 dat  23.000 t' dOng, tang 7.000 t dông so vói nãrn 2030. Tao  vic 
lam tang them cho trén 7.000 lao dng, thu nhp bInh quân dãu ngui khu vrc 
nOng thOn dat  trén 85 triu dOng/nguôi/nãm. 
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2.2. Muc lieu cy the 

2,2.1. Dé'ii nám 2025 và nàm 2030: 

a) Giá trj sãnxuât hang hóa các ngành hang chü hrc den nAm 2025 dat  6.500 
t dông, tang 2,6 lan (tang 4.000 t' dông) so vOi nàm 2020, chim khoâng 55% 
tong giá lij san xuât ngânh nông nghip; nãm 2030 giá trj dat  trén 10.400 t dng, 
tang 1,6 lan (tang 3.700 t dông) so vâi näm 2025, chiêm khoãng 65% tong giá trj: 

- Cay chè: Den nãm 2025 din tIch dat  8.420 ha, san krqng 70.000 thn, giá 
trj dat  trén 700 t dông; nàm 2030 din tIch dat  khoãng 10.000 ha, san hrçrng trên 
93.000 tan, giá trj 1.100 t' dng. 

- Cay dtrçic lieu: Den nàm 2025 din tich dat  4.000 ha, san luqng 25.000 t.n, 
giá trj dat  700 t' dông; närn 2030 din tIch dat  5.000 ha, san 1ung 28.000 tn, giá 
trj trên 900 t dông. 

- Cay chui: Dn näm 2025 din tich dat  3.500 ha, san liscing 70.000 tan, giá 

tn trên 800 t dng. 

- Cay düa: Dn nãm 2025 din tIch dat  khoãng 2.500 ha, san 1i.rng trén 
52.000 tan, giá trl trén 300 t dông; nàm 2030 din tich trên 3.000 ha, san luqng 
trên 63.000 tan, giá trj trên 500 tS' dông. 

- Chän nuoi 1cm: Dn nãm 2025 tng dan dat  600.000 con, giá trj 2.200 t1 
dông; näm 2030 tong dan dat  1.000.000 con, giá trj 3.900 t' dOng. 

- Cay qué: Dn nàm 2025 din tjch dat  52.000 ha, giá trj trên 1.200 t' dng; 
den nam 2030 din tIch dat  66.000 ha, giá trj khoãng 1.800 t dOng. 

- Wing nguyen 1iu g& Dn näm 2025 din tIch dat  101.500 ha, giá trj trén 
900 t3' dông; näm 2030 din tIch dat  112.000 ha, giá trj 1.400 t dOng. 

b) Thirc hin chuyn dM khoâng 12.000 ha dt trng cay kern hiu qua sang 
các loai  cay trông có hiu qua kinh tê cao, trong do: Chuyên dOi khoâng 8.000 ha 
sang phát triên san xuât hang boa dôi vâi các cay trOng chii 1c (dlr?c Iiu, chè, 
chuôi, dira); chuyên dOi trên 3.000 ha sang trông cay quê; chuyên dOi 1.000 ha 
sang các cay trông khác, phát triên chän nuOi. 

2.2.2. Dinh hu'ó'ng dê'n nám 2050: 

- Giá trj san xut hang hóa các ngành hang chü hrc dat  khoãng 17.000 t' 
dông, chiêm khoãng 75% tong giá trj san xuât ngành nông nghip. 

- HInh thành di.rcic các vüng san xu.t nông nghip hang boa theo chui giá 
trj, nâng cao giá trj gia tang và san xuat ben vQ'ng. Vüng san xuat chè din tich dat 
khoáng 10.500 ha, dugc 1iu 6.000 ha, cay chuôi 5.000 ha, cay düa 3.600 ha, cay 
quê 68.000 ha; tOng dan lcm dat khoãng 1.500.000 con, duy tn on djnh vOng 
nguyen 1iu g rrng trông tp trung 112.000 ha. To chuyn biën can bàn ye quy 
mO, hiu qua, trInh d san xuât; tang nàng suât, chat hrqng và khâ nàng canh  tranh 
cOa các san pham nông nghip gop phân nâng cao thu nhp, cãi thin di sOng 
nhân dan, thüc day phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh. 
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III. NHIM VJ TRQNG TAM 

1. Phát triên san xuãt nông nghip theo linh viuc 

1.1. Ltnh vrc tning trQf: Duy tn toe d tang trithng cüa ngành trng tr9t tlr 
4 - 5%/nàm, giá tr san xuât trông tr9t den nãm 2030 dat  6.800 t dông, den näm 
2050 uOc dat  8.000 t dông. Tiêp t1c t1c hin Ca CâU lai  trông tr9t theo hl.róTlg 
phát triên san xuât hang boa, t.p trung gãn vi bâo quàn, chê biên và tiêu thii theo 
chuti giá trj trên cci sO phát huy tiêm nàng, lcd the tirng vüng. T.p trung phát triên 
san xuât nông nghip sach,  nông nghip hru cci, thIch rng biên dôi khI huvà bão 
v môi tnthng. Co câu lai  san xuât trông trçt theo 02 nhóm là nhóm san phârn chü 
lirc cap tinh và nhóm san phârn chü lrc dja phixong gàn v&i Chuang trmnh rnôi xã 
mt san phâm (OCOP). 

1.2. Liii!, vrc ('han nuôi: Giá trj san xuât ngành chän nuôi den nàm 2030 
dat trên5.000 t dông, näm 2050 dat  khoâng 7.500 t dông. Vüng thâp day manh 
phát trien chãn nuôi theo rnô hInh trang tri, hçip tác xä, doanh nghip cO quy mô 
IOn gän vài thu hOt dâu tl.r chê biên san phârn gia sOc, gia cam; chO dng san xuât 
giông chat luçrng cao; tp trung chuyên dôi hInh thrc chãn nuôi nông h nhô lé 
sang chän nuôi trang trai an toàn sinh h9c dê hInh thành các chui lien két tr san 
xuât den tiêu thi san phâm hu6ng den xuât khâu; áp diing cong ngh th 1 phê, 
ph phâm theo hu'Ong nông nghip tuân hoàn. VOng cao tp trung phát triên v.t 
nuôi ban dja bão dam quy trInh san xuât an toàn, to chirc quán 1 theo cong  dông 
tôi thiêu t1 cap thOn, bàn trO len; xây dirng vOng giông bàn dja an toàn djch bnh. 
Tang cithng ché biên các san phâm d.c san dja phuung, san phâm OCOP phc vi 
du khách và mO rng thj truOng. 

1.3. Liii!: vrc Thüy san: Phát trin thOy san theo di tuqng nuôi bão darn 
phát huy lcd the cOa t&ng vOng, tüng dja phuung. Giá trj san xuât ngành thfiy san 
den nàm 2030 dat  l;400 t dông, nàrn 2050 dat  3.000 t' dông. Tiêp tiic phát triên 
nuôi hiu qua các dôi tung truyên thông và các loài thOy san có giá trj kinhtê, Ca 
dc san, ca nuOc lanh  gãn vOi bâo v môi truOng sinh thai, thIch img vOi biên dôi 
khi hu. Nâng cao näng 1irc quãn 1 và san xuât nuôi trông thOy san, str diing 
nguôn nuOc l?nh  hiu qua, an toàn djch bnh gän vOi phát triên du flch.  Diêu tra, 
dánh giá nguôn lçii, môi truOng song các loài thUy san; bô sung, tái t?o,  phát triên 
nguôn lai thOy san trên các luu virc sOng, suôi, hO chOa; thirc hin dông quán l 
trong bão v nguôn lçii thOy san. 

1.4. Linh vy'c lam nghip: Phát trin san xut lam nghip, kinh t dôi rirng. 
theo huOng ben vüng. T.p trung quân I bâo v rmg, bào ton da dng sinh h9c, bào 
v nguôn nuOc, tang nguôn sinh thOy, bao dam các mic tiêu ye kinh té, xã hi và 
môi trlxmg. Diêu chinh quy hoach 03 l°ai rirng phO hqp vói yêu câu san xuât; gãn 
bão v môi tri.rOng, phOng chOng thiên tai vOl phat triên kinh tê lam nghip ben 
vüng. Quan l, bào ye chat chê din tIch thng tir nhiên; phi,ic hôi và nâng cao chat 
lucrng rung tir nhien dé báo tori da clang sinh h9c. Hoân thành vic giao dat, giao 
rfrng, cho thue thng gän vói cap Giây chOng nhn quyên sO diing dat lam nghip, 
bão dam dO các dieu kin dê to chOc quàn 1, bâo v và phát trien nOng ben vfrng. 
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Vüng thãp, phát triên rimg trông tp trung cung cp nguyen 1iu cho các cc sà 
chê biên lam san; day m?nh  xâ hi hóa dâu tu vâo phát triên rirng thông qua các CG 
ché, chInh sách khuyen khIch ye dat dai, tin ding, thj tnthng. DOi vói khu vrc viing 
cao, nghiêncü'u hra chon các loai cay trông ban dja, cay da miic dIch, phát triên lam 
san ngoài go. C giói boa trông thng t.p trung dat  trén 30% tai  khu virc vüng thp. 
Phân dâu It nhât 70% din tich rung duçc trông tü giông cay lam nghip dã dugc 
cOng nhn; phân dâu có it nhât 20% din tIch rung trông dirge cap chüng chi thng 
ben vQng, chüng chi hU'u cci vào nãm 2025, dt 35% vào nm 2030 và 70% vào 
nãrn 2050. Phát buy tôi da các djch vi1 lam nghip, djch vi môi trung rung, du ljch 
sinh thai, tin chi Các bon rung... dé tao  nguôn thu, tái dâu tu cho phát triên. 

2. Phát triên nông nghip theo các yang sinh thai 

2.1. Vàng sin/i t/zái phIa Tây: Bao gm toàn b thj xã Sa Pa và mt so xã 
khu v1rc phia Tây huyn Bat Xát. Tp trung phát triên các cay trông có igi the nhu 
cay an qua on dói, cay dirçic 1iu, rau trái vi vüng cao, hoa cao cap; phát triên các 
san phâm d.c san gàn vii du ljch sinh thai. Day manh  phát triên chãn nuôi gia sue, 
cánix&c lanh, các vat nuôi dàc san, bàn dja có giá trj kinh tê cao. Bão v và phát 
triên riirng tr nhiên, rirng phông hi.5, bào tOn thiên nhiên VQG Hoàng Lien, Khu 
Bào ton thiên nhien Bat Xát, gän bào ton da dng sinh h9c vi phát triên du ljch. 
Phát triên các san phâm OCOP phic vii du khách và m& rng thj tri.râng. 

2.2. Vàng sinh thai nái cao Dông Bác: GOm các huyn Mixäng Khucng, 
Si Ma Cai, Bäc Ha. HInh thành vñng san xuât di.rgc 1iu tp trung, vüng san xuât 
chè tai  Muông Khuo'ng, Bäc Ha, vüng cay an qua (quit, m.n, chuOi, düa...). Ip 
trung chän nuôi gia süc, gia cam bàn dja, to chüc quân 1 theo cong  dông tü cap 
thôn, bàn tr& len; tang cung ché biên các san phâm dc san dja phucmg phiie vii 
nhu câu thj trumg. Quãn l ben vü'ng toàn b din tich rmg hin có bão dam hài 
hôa giva các miic tieu phát triên kinh tê, bão v rnôi tru'ông, bão ton da dng sinh 
h9c; phát triên rung san xuât theo huàng dâu tu cay trOng da rnic dIch (quê, hôi..). 
Day manh  nuôi thüy san tai  ho thüy igi, thüy din vâi các dOi tugng nuOi truyen 
thông yà các loai cá có giá trj kinh té cao. 

2.3. Vàng sin/i thai phia Nam: Bao gm toàn b huyn Bâo Thing, Bão 
Yen, Van Bàn, thành phô Lao Cai yà các xã phIa Dông cüa huyn Bat Xát. Day là 
vüng có dja gii d9c sOng Hông, có tuyên cao tôc Ha Ni - Lao Cai Va CC tric 
Quôc 10 70, quôc Iô 279 di qua, có khã näng kêt nOi lien vüng, là vüng tr9ng diem 
phát trien kinh té nOng nghip gàn vói cOng nghip ché bien. HInh thành mtsô 
vüng chuyên canh nhu cay an qua nhiêt dOi, cay chè và rnt so cay trOng tiem 
nAng. Thirc hin chuyen dOi manh  hInh thuc chän nuOi nhô lé sang chan nuôi tp 
trungtheo mô hInh trang trai, hqp tác xa, doanh nghip có quy mO lan gän vâi thu 
hut d tu chê biên san phâm gia sue, gia cam. Phát trién kinh te lam nghip gãn 
vai báo v và phát trién rirng ben vQng; chuyen dOi ca câu giông, trông cay da 
mvc dIch (qu& b d...), chi. tr9ng thâm canh rung gan vâi khai thác lam san 
ngoài go; khuyên khIch thu hut, dâu tu các nba may ché biên nông, lam san. Day 
manh nuOi thUy san ao, ho nhô và các vüng nuac yen song, suOi gäri vai bão tOn 
và phat trién nguOn igi thüy san. 
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3. Phát triên các ngành hang chfl hrc 

3.1. P/i dt triên vuing san xuit chè 

3.1.1, Djnh htthng chung: Cãi tao  din tich chè kern hiu qua, tp trung 
thâm canh nâng cao näng suât, chat krçrng san phârn; tiêp t11c mô' rng them din 
tich dôi vth nai cO diêu kin; day manh  chê biên, chê biên sâu, tang t tr9ng ché 
bin chè xanh phiic vij xuât khãu; da dng hóa san phâm dáp img yêu câu thj 
truYng. 

3.1.2. VI?ng san xuá't tp trung: Viing chè tp trungti 3 huyn tr9ng diem l 
Mu&ng Khucng, Bâo Thang, Bâo Yen. Vüng chè san xuât chè hu Co tp trung tai 
huyn Bàc Ha, Muàng Khiwng, Bat Xát. Giai don 2021 - 2025 trông mâi 1.924 
ha nâng tong din tIch chè toàn tinh dat  8.420 ha; giai doan 2026 - 2030 trông mOi 
1.800 ha chè dê nâng tong din tIch chè toàn tinh dat  10.000 ha. Djnh hró'ng den 
nàm 2050 din tich chè on djnh dt 10.500 ha. 

B tn, chuyn di khoãng 3.500 ha din tIch dt trng cay kern hiu qua 
phic v11 cho trông chè mdi, thay the din tIch chè kern näng suât, chat ltrçmg. 

3.1.3. C'ác giáipháp k5Y thugt: 

Chuyên di Co c.0 ging chè, cãi tao,  thay th ging chè giâ cii, nãng suit 
thâp bang nhü'ng giông mri näng suât, chat hrcmg cao phü hqp vâi chê bién và thj 
truông tiêu thi. Den nãm 2030, din tich chè sir ding giông mâi có chat hrcing 
chiêm 80%, nàm 2050 chiêm trén 90% din tich chè toàn tinh. 

Dy manh  thâm canh din tIch chè dn nãm 2025 dat  4.500 ha, chim 55% 
din tIch chè toân tinh; den nãrn 2030 din tich thâm canh chè dat  6.000 ha, chiêm 
60% din tich chè toàn tinh. Den nãm 2050 ma rng din tIch san xuât chè theo 
tiêu chuân GAP dat  6.000 ha, duy trI 1.000 ha chè theo tiêu chuân hthi co. 

3.1.4. C'hé' bié'n, tiêu thy san p/lam: Giai doan  2021 - 2025, thu hiit dâu tu 
them các co sâ chê biên, dông thai nãng cong suât day chuyên ché biên hin có 
cña các co s&. Dâu tu cOng ngh ché biê.n sâu, da dang mu ma san phâm, nâng 
giá trj san phâm/don vj canh tác tr 20 - 25% so vói nàm 2020; nâng t l chê biên 
chè xanh t1r 15% len 30 - 40%. T&ng buc tang t' l xuât khâu sang các nuac EU, 
Dông Au, Dâi Loan dat  20 - 30% san luyng; chè ni tiêu dat  30% san luqng. 

3.2. San xut cay du'çtc llu 

3.2.1. D/nh hzró'ng chung: Phát trin duqc lieu theo huàng san xuât hang boa; 
day manh  lien kêt san xuât, gän vüng nguyen lieu vOi co s chê biên, tiêu thii san 
phâm; nãng cao giá trj duc lieu thông qua các hoat dng du ljch. Dôi vâi cay duc 
1iu hang nàm tiêp tc phát triên mt so chüng loi có uu the nlnr actisô, xuyên 
khuiig, dixang quy, cat cánh,... Co cau san phâm da dng bào dam an toãn, chat 
lucing và khâ näng canh  tranh dáp rng dü nhu câu trong nuOc và huàng tói xuât 
khau. 

3.2.2. Vueng san xud't tp trung: Vüng san xut cay duçc 1iu chü lirc hang 
nãm tp trung tai  4 huyn tr9ng diem là Bäc H, Sa Pa, Bat Xát, Si Ma Cai. Giai 
don 2021 - 2025, tong din tIch cay duçc 1iu dat  4.000 ha, trong do trông mâi 
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1.000 ha cay di.r?c 1iu thu 1?c  hang näm, d din tIch dt 1.500 ha vâo nàrn 2025. 
Den näm 2030, dién tIch cay duc 1iu dt 5.000 ha, trong do cay hang näm dt 
2.000 ha và dat 3.000 ha vào nàm 2050. 

Chuyên dôi khoãng 1.500 ha dt trng cay kern hiu qua sang trông rnài cay 
duçc 1iu hang nãm. 

3.2.3. Các giái pháp kjY thuát: Tip tc khâo nghim, lira ch9n các giông 
di.rçic 1iu phü hçip, bô sung chüng loai cay hang närn phü hçp vOi yêu cu ch 
biên, tiêu thi san phârn; 100% diên tich cay duçc lieu lam thu'c san xu.t dam bâo 
nguyen tãc, tiêu chuân "Thirc hành tot nuôi trOng, thu hái ducrc 1iu và các nguyen 
tãc, tiêu chuân khai thác diicic 1iu tir nhiên GACP". Däng k tern truy xu.t ngun 
gôc; kiêrn tra, giám sat quãn 1 chit chê vic thirc hin san xuât cay dixçic 1iu theo 
tiêu chuân GACP nhãrn bão darn chat luçTng nguyen 1iu dâu vão trong san xuât 
chê biên thuôc. Vüng trông cay duçc Iiu hang näm drçic to chiLrc san xuât theo mô 
hInh lien kêt chuOi giá tij gãn vi phát triên thtrmg hiu và tiêu th san phâm. 

3.2.4. Che' bié'n, tiéu thy san phdin: Xây dirng co s& bão quãn, the bién sâu 
san phâm ti vüng san xuat cay drgc lieu t.p trung; bâo dam 100% san kr9'ng t.rai 
duçc so the, bâo quán, chê biên nhãrn nâng cao giá trj san phâm. Den näm 2025, 
thu hut tir 2 doanh nghip lOn xây dirng nhà may chê biên sâu di.rc 1iu trên dja 
bàn tinh nhäm tao  ra cac san phâm ché biên sâu nhu trâ tüi Ic, cao bánh, vién 
nén... phü hqp vOi nhu câu si:r diing. Ngoái ra, ché biên thành các san phãm lam 
qua cho du khách nhu san phârn thuôc tarn, gôi thao dugc, san phâm chirc nàng... 
Xây dimg các Co sâ so ché, chê biên, bâo quail quy mô nhô dê kip thii so chê san 
phâm, giâm ton that sau thu hoach. 

3.3. Phát triên yang san xuât cl,uôi 

3.3.1. Dfnh huóiig chung: Tip tiic duy trI và phát trién yang san xuât chui 
hang hóa; tp trung nâng cao näng suât chat lung san phâm. Xây dirng vüng san 
xuât tp trung theo huâng VietGAP, phân dâu 1 00% din tIch chuOi hang hóa 
duc cap ma yang trông; trên 90% san hrqng &rçc xuât khâu chinh ngch. 

3.3.2. Vithg san xuá't tçp trung: Vüng san xut chu& tp trung chñ yêu tai  các 
huyn M.rOng Khuong, Bat Xát, Bao Thang, Bâo Yen. Giai don 2021 - 2025, 
phát triên On djnh vüng san xuât chuôi tp trung dat  3.500 ha; giai doan 2026 - 
2030, ma rông 1.500 ha, nâng tOng din tIch len 5.000 ha chuôi, giQ' on djnh din 
tIch den närn 2050. 

bàn b diên tIch trng rnâi 1.500 ha chui dugc thirc hin chuyn di trén 
dat trOng cay kern hiu qua. 

3.3.3. C'ác giáipháp k9 thut: EIJ'ng dung cOng ngh caotrong san xuât chuôi 
hang hóa, to chac khao nghim lra ch9n mt so giOng chuOi có näng suât, chat 
krçrng cao, chông chiu vOi sâu bnh, dép ung yêu câu mi rng vizng san xuât Va 
phuc vu xuãt khâu Tiêp tuc mo rông diên tich chuôi throc cap ma vung trOng, ma 
Co SO dOng gói...tao diêu kin thun lqi dé san phâm chuOi duqc xuât khau. To 
chüc san xuât chuOi theo tiêu chuân VietGAP, quy trinh phOng trr djch hai  tOng 
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hçp 1PM... Hurng dn các bin pháp luân canh cay trông nhãm han  chê thit hai 
do bnh héo rü Panama trên các vüng san xuât chuôi tp trung, lâu näm. 

3.3.4. Ché' bié'n, tiêu thy san phé'm. Giai doan 2021 -, 2025, tiêp tiic thu hit 
cac ca s chê biên chuôi, áp dung các tiên b k thut chê biên sâu, da dng hóa san 
phm. Dn narn 2030 nâng t'.  1 ch biên chuôi len trên 40%. Thj tnthng tiêu thii 
chu& chü yu là xu.t khâu. Trong giai doan  ti, t&ng buâc giãm t l xuât khâu 
san phm chui tui, ma rng và phát triên xuât khâu chuôi thành phâm (chuôi 
sy déo, chui say...) sang thj tru&ng Nga, EU... 

3.4. Phdt triên yang san xuh dá'a 

3.4.1. Djnli htthng cliung: Tiêp t11c duy trI và phát triên vüng san xuât dira 
chuyên canh trên dja bàn tinh; tp trung nâng cao näng suât chat hrçrng san phâm. 
Trên 90% san luqng &rçlc tiêu thi tai  nhà may chê biên, tao  ra các san phâm phü 
hqp vOi nhu câu cüa nguai tiêu dung, giñp nâng cao giá trj san phãm. 

3.4.2. Viing san xué't tp trung: Vüng san xuât dü'a t.p trung chü yéu tai  các 
huyn Mi.thng Khiicing, Bâo Thang, Bat Xát. Giai doan  2021- 2025, tiêp tçlc m& rng 
them 1.500 ha dira t?i  các huyn Mumg Khiiang, Bâo Thäng, nâng tong din tich 
dira trên dja bàn tinh dat2.500  ha; giai doan 2026 - 2030, ma rng them 500 ha, tong 
diên tIch dat 3.000 ha; den nãm 2050 diên tIch düa toàn tinh dat 3.5 00 ha. 

T1c hin chuyên dM khoãng 2.000 ha d.t trOng cay kern hiu qua sang 
phát triên vüng san xuât dira tai  Muang Kh'ircng, Bâo Thang, Bat Xát. 

3.4.3. Các giãi pháp k5 thugt: 

Lira ch9n các ging di:ra rnOi phü hqp vOi diu kin khi h.0 th nhuàng cüa 
dja phuang dê thay the giông Cu, nàng suât thâp; den nãm 2030, c bàn toãn b 
din tIch dira duçic si:r dung giông mOi, näng suât tang 60% so vói giông cü. 

Tang cuang áp ding cac bin pháp k thu.t, d.0 tu thâm canh nh.m tang 
näng suât, chat luçmg qua. To chüc san xuãt theo phung pháp râi vi,, áp dung 
khoa h9c k5 thu.t phü hcrp vâi tüng thai diem, han  chê düa chin tp trung, kéo dài 
thai gian thu hoach. Tuyên truyên, hi.rang dan nguai dan các bin pháp trông, 
chärn soc dtra dung k thut dé dáp üng yêu câu cüa nhà may chê biên. Co giâi 
pháp xir l phê phii phâm dira sau thu hoch, tao  nguOn phân hu c tai  chô phiic 
v1i san xuât và bão v môi truO'ng. 

3.4.4. ('he' bié'n, tiêu thy sánphá'in: Giai doan  2021 - 2025, tip ti,ic thu hñt 
them các doanh nghip dâu ti.r nhà may chê bien san phâm vâi côngsuât phü hqp 
vâi vüng nguyen 1iu tai  Muäng Khucmg, Bào Thãng... nâng t 1 chê biên düa len 
trên 90%. Tp trung chê biên sâu các san phâm tü' qua dia, ma rng thj truang 
xuât khâu sang thj truO'ng M Va các nuc EU. 

3.5. Phát trié'n c/ian nuôi kin 

3.5.1. Djnh htró'ng cliung: Phát trin chãn nuoi lqn theo hu&ng hin dai,  bn 
vng, bão dam v sinh mOi truOTlg chàn nuôi; nâng cao châthrçmg, sac c?nh  tranh 
san phm thit tren thi tru&ng và phân dâu dü diêu kin xuât khâu. Tang t' tr9ng 
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chän nuoi trang trai;  chü trong cong tác phông ch6ng djch bnh; phát trin chàn 
nuOi gàn vOi xay dirng chuôi lien kêt san xuât, giêt mô, chê biên, tiêu th san ph.m. 

3.5.2. VIng san xuá't tcp trung. 

Vüng thp grn các huyn Bão Thng, Bâo Yen, Van Bàn và các xã yang 
thâp cüa cac huyn Bat Xát, Bãc H, vüng yen thành phô Lao Cai: Phát triên than 
nuôi các giOng 1cm ngoi nàng suât cao; xây dirng các vüng chan nuôi an toàn djch 
bnh, chü dtng san xuât giông chat hrcmg cao. Chuyên dôi hInh thixc chàn nuôi 
nông h sang chàn nuôi trang trai an toàn sinh hQc, üng dung cong ngh cao; kêu 
gc)i dau ttx xây di7rng nba may ché biên san phârn gia süc, gia cam dê hInh thành các 
chuôi lien kêt tü san xuât den tiêu thi san phâm an toàn, huàng den xuât khâu. 

VUng cao gm các huyn Bc Ha, Mung Khi.rcmg, Van Bàn, Bat Xát, Si 
Ma Cai, thj xa Sa Pa và các xa vüng cao cña các huyn Bão Thàng, Bâo Yen: Tp 
trung chãn nuôi lcm ban dja bão dam quy trInh san xuât an toàn, to chtrc quãn 1' 
theo cong dông tôi thiêu t'x cap thôn, bàn trà len. Tang cuàng chê biên các san 
phâm dc san dia  phi.rong phc vii du khách 'và mó rng thj trithng. Nhthig vüng 
có dü san hxqng khuyên khIch chê biên san phâm dc san, san phâm OCOP. 

Dn nãm 2030, tng dan 1cm uâc dat  1.000.000 con, nãm 2050 dat 
1.500.000 con; trong do chän nuOi 1cm hang hóa chiêm 90% tong dan 1cm. Viing 
chãn nuoi 1cm hang hóa tr9ng diem tp trung tai  huyn Bão Thãng, Bão Yen và 
V Bàn; thc hin quy djnh ye vñng không dirçc phép chän nuOi, 

3.5.3. Các giái pháp k9 thut: 

S hrçing trang trai, cci sO chän nuôi 1cm t.p trung dn nãm 2030 dat  khoáng 
1.000 co sà; trong do có khoáng 15 c sâ quy mô iOn; san liiqng thjt hcii thuc các 
co sO, trang trai  chiêm trên 60% tong san h.rg. 

Nâng cao t 1 dan nái ngoai, nái lai dn nãrn 2025 dat  40%, nàm 2030 dat 
trén 50% (nãi ngoi 20%, nái lai 30%) vâi các giông 1cm ngoi cao san; tiêp tijc 
nâng cao chat luçmg con giông trong chän nuôi nông h, nâng cao t 1 thi tinh 
nhân tao dat  25%. 

Nâng cao nãng lrc, hiêu qua cong tác phOng chng djch bnh dng 4t; dày 
manh áp diing chän nuôi an toàn sinh h9c. Den nãm 2030 chàn nuôi an toàn sinh 
h9c, an toàn dch bnh chiêm 50% tOng dan; áp diing cOng ngh tiên tiên trong xir 
1 mOi truOng chän nuOi, si:r dung phân bón hCru co cho ngành trOng tr9t hInh thành 
mO hInh nOng nghip tuãn hoàn khép kin. 

3.5.4. Che bin và tiêu thi san pháin: Giai doan 2021 - 2025, tiêp tiic 
khuyên khIch, thu hut dâu tu các nhà may giêt mO, chê biên thjt gia sOc, gia cam 
áp diving cOng ngh tiên tién, hin dai tai huyn Báo Thang, Van Bàn; nâng san 
luqng thjt 1cm qua chê biên len 30% tOng san luong. Xây dung chuOi cung cap san 
phâm thjt lqn an toân, cht hzcmg; thành lap cãc hap tác xã chàn nuOi an toàn, hiru 
co cung cap san phm cho chui. Thj truOng tiêu thii san phâm thjt 1cm chü yêu 
trong nithc; trong giai doan tOi, tap trung ché biên sâu các san phâm tfi thjt 1cm, 
mO rng thj tnthng xuãt khâu. 
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3.6. Pliál triên yang san xuât quê 

3.6.1. Dinh hithng chung: HInh thành vcing trông qué tp trung, theo hlxóTig 
san xuât hang hóa, nâng cao giá trj gia tang và phát triên ben vüng. Tp trung phát 
trién chuôi san phâm qué hffii ca mang thuang hiu san phâm Quôc gia; timg bithc 
vuon ra thj tru?mg the giói và trâ thành mt hang nông lam san xuât kbâu chInh; 
gãn phát trién vüng nguyen lieu quy niô t.p trung san xuât theo tiêu chuân, quy 
chuân k thut vó'i thu hiit, kêu gçi dâu tu các co' s& ché bién sâu có cong ngh 
hin dai,  có giá tn gia tang cao. 

3.6.2. Virng san udt tp trung: Phát triên qu tp trung trén dja bàn các 
huyên Bãc Ha, Bâo Yen, Bão Thäng, Van Bàn, Bat Xát. Giai doan 2021 - 2025, 
tiêp t11c ma rng them 12.000 ha qué, nâng tong din tIch trén dja bàn tinh dat  trên 
52.000 ha; giai doan 2026 - 2030, ma rng them 13.500 ha, tong din tIch dat 
66.000 ha; den nàm 2050 dat 68.000 ha. 

3.6.3. Các giái pháp k9 thuçt:Nghiên ciru, áp diing khoa h9c cong ngh tr 
khâu san xuât giông tOi khâu ché bién, tiéu thi san phâm theo hixâng hUu Ca; den 
näm 2050, có trén 50% san phâm quê dat  chüng nh.n hU'u Ca và du'gc quàn l trén 
h thông xác thirc so (QRS). Giông qué dugc dim vào trông phâi có nguôn gôc, 
xuât xir rO rang, cay giông duçic san xuât t?i  các vithn uarn giOng dü diêu kin tiêu 
chuân theo quy djnh; k5 thut trông, chãni sóc, thu hoach thc hin theo tiéu 
chuân cüa B Nông nghip và PTNT và diéu kin thirc té tai  dja phuang. 

3.6.4. C/il biln, tiêu thy san phá'in: Giai doan  2021 -2025, duy trI boat  dng 
cüa các Ca sâ chê biên hin có; tp trung dâu tu xay dmg các ca sà chiêt xuât tinh 
dâu qué; 01 Nhà may ché bién sâu tinh dãu qué vOi cong suât trên 500 tan tinh 
dãu/nàm; 02 Nhà may ché bién sãu vó qué, cong suât trén 10.000 tan. Giai don 
2026-2030, nâng cong suât ché biên cüa các Ca sà ché biên Qué trén dja bàn tinh. 
Nghiên cmi cac xu the phat triên thi trmxang, nhu câu tiéu thu cac loal san phâm 
qué sau ché bién theo hi.thng di tat don dâu, khuyén khIch san xuât, xuât khâu den 
các thj trmx&ng khó tInh; tim kiém thj tru'&ng lam san xuât khâu, tp trung vào thj 
trirang M và các nt.râc Châu Au. 

3.7. P/zát triliz san xuit Ian, ngIip, ki,i/z il di rà'ng 

3.7.1. Dnh hzth'ng chung: Phát trin san xut lam nghip, kinh t di rrng 
theo huang ben vtng. Ip  trung quân l báo v rlmg, bão ton da dng sinh hoc, bão 
v nguôn nuac, tang nguOn sinh thüy; phát triên kinh té lam nghip bào darn các 
miic tiêu ye kinh tê, xä hi và môi truang. Day m?nh  trôngrmg go 1OT1 bang các 
loài cay da muc dIch, thuc hin xây dig chirng chi rrng, gän kinh doanh go rrng 
trông vOi bào v rnôi tru'mg sinh thai, 111g phó bién dôi khI hu. Phát trién cay lam 
san ngoài gO Va các dch vi khác nhu cho thuê rmmg, chi trã djch v1i mOi tru&ng 
rung gàn vai phát trién du ljch dé nâng cao thu nhp cho nguai dan lam nghe rtrng. 

3.7.2. Ving san xuát tp trung: 

* Vüng th.p phát trin kinh t lam nghip g.n vâi bão v và phát trin rung 
ben vUiig; chuyén dOi ca câu cay trông phü hgp theo huang trông rung go ion, 
trOng cay da mi1c dIch (qué, bô dé, trâu...), chü trQng thâm canh rung gän v&i khai 
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thác lam san ngoài g; khuyn khIch thu hiit, du tl..r các nhà may ch bin lam san, 
dadang san phâm phc vii xuât khâu. Khu vrc vüng cao, day manh  bão v và phát 
triên thng tir nhiên, rrng phông h, bão ton thiên nhiên gàn vói phát triên du ljch; 
Iira ch9n các loai cay trông bàn da phü hqp sinh thai (hM, ché c thi...), cay cho 
lam san ngoài go. Phát huy tôi da các djch vii lam nghip, djch vi mOi tru?mg 
r1r11g, tin chi Các bon rrng... Nâng t l che phü rung dn nãm 2025 dat  trén 60%. 

Xây drng, hinh thành vüng nguyen 1iu dat  tiêu chu.n rung bôn vng (FSC, 
PEFC, ORGANIC...) tap trung tai  các huyn Bào Yen, Bâo Thäng, Van Bàn, Bat 
Xát vói din tIch dat  101.500 ha vào näm 2025; phãn dâu tang giá trj thu nhp tir 
din tIch rung trOng san xuât hang hóa tp trung tü 34 triu dông/halnãm näm 2020 
len 40 triu dOng/ha/näm vào nàm 2025. Tirnäm 2030, On djnh quy mO din tIch 
khoãng 112.000 ha, giá trj thu nhâp tir r&ng trông dat  trên 45 triu dOng/ha/nam. 

3.7.3. Các bin pháp kj thuct: Day manh  áp diing khoa kh9c k thut trong 
vic thâm canh rrng trông theo hithng hftu ca, ben vng. TrOng rtrng bng các loài 
cay go ion có sinh khOi iOn, khá nang chông chju sâu bnh, giá tn cao và phü hcip vâi 
mic tiêu kinh doanh rung cüng nhir diêu kin sinh thai cüa dja phtrang. Xây dirng 
chi..rong trInh tham gia Thôa thun chi trã giárn phát thai (ERPA), dánh giá vâ cap tin 
chi các-bon rrng, xây drng th trtthng giao djch tin chi các-bon. Dâu tu nghiên ciru, 
sü ding các l°ai  may móc thiêt bj tiên tiên dê tang hiu suât, giám src lao dng và 
giá thành san phâm trong khâu trông, chäm sóc, bào v và khai thác rung trOng. 

3.7.4. C/iA bié'n, tiêu thu san phárn: Tang cung kêu gui, thu hut các doanh 
nghip, nhà dàu Ur chiên 1u'c xay drng cac Nba may the bién lam san có cOng 
ngh hin dai,  da dng các san phârn; giãm t l san phâm che bien thô, giám co' 
s chê biên quy mô nhô thU cong. Phân dâu den näm 2030 trên 80% khôi luqng go 
khai thác trong tinh duc qua chê biên. Ho trq hInh thành Hip hi Lam san Lao 
Cai. Day manh  các hot dng xUc tiên thu'crng mai,  quâng bá, giài thiu san phâm 
dé mi rng thj tnr&ng tiêu thçi; thUc day vic xây drng di dOi vâi duy trj, bào v 
thizoiig hiu san phâm lam san Lao Cai. Tp trung dâu tu xây dirng các san phârn 
mang thucrng hiu QuOc gia, dáp i:rng các tiêu chuán, nhu cau thj trumg quOc tê. 
Trong do, chU các thj truông xuât khâu lam san chinh là M, Trung Quôc, Han 
QuOc và các nuâc EU. Phát trien các hInh thUc to chuc san xuât lam nghip, day 
manh lien két giüa doanh nghip, hqp tac xâ, h gia dInh trong san xuât, che biên 
gO, tiêu thi san phâm. 

3.8. San phrn tin, náng cáa các djaphu'ong 

Ngoài cac ngành hang chU 1?c  neu trên; các huyn, thj xa, thành phô can cü 
vào các loai cay trOng, 4t nuôi có tiêm näng tai  dja phuo'ng dê xay drng các Dê 
an, Dr an, Ké hoach thuc hin Chiên luçic phát trien NOngnghip hang hOa tai  dja 
phucing cho phU hçip; kêu gçi, thu hut các nba dâu tu chien luçic xây dimg co' sà 
chê biên gän vâi vung nguyen 1iu. 

IV. MOT sO GIAI PHAP CHU YEU 

1. Tang cuô'ng sty lãnh do cfla cap fly, chInh quyên các cp 
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C.p üy, chInh quyn các cp xác djnh nhim vi phát trin nông nghip hang 
hóa là tr9ng tam trong xây dimg và phát triên nông nghip, nông dan, nông thôn. 
Tr do tp trung lãnh dao,  huy dng sir vào cuc cüa cã h thông chInh trj; to chirc 
th?c hin và nghiêm tüc kirn tra giám sat qua trInh to chirc thirc hin Nghj quyét; 
thuông xuyên có báo cao, âé xuât giâi pháp tháo gO khó khan, vuâng mac nêu có, 
dê dat  duçic các mc tiêu phát trién nông nghip hang hóa. 

2. Giãi pháp v quail 1 quy hoch, k hoch, sfr ding dat 

Trin khai th1rc hin Quy hoach tinh Lao Cai thai k' 2021 - 2030, thm nhIn 
dn näm 2050 trên c s tIch hp các ni dung, djnh huOng phát triên cüa các 
ngành, các dja phucrng theo Lut Quy hoach nhàm phát buy lcii the các san phâm 
cüa dja phirang, khai thác tôi da tiém nãng 1çi the cüa vüng. 

Quy hoach, b trI sir diing dt dai dam báo qu dt phiic vi cho vüng san 
xuât nông nghip hang hóa. Rá soát 1a  toàn b hin trng, quy hooch sr dung dat 
dê diêu chinh cho phü hçip vri niic dIch sir diing lam c s& triên khai th?c hin 
Chién lucic. Dôi vâi các di.r an dâu tu xay dirng ca si, nhà may chê biên nông, lam 
san tinh së có cci ché giãi phóng mt bang, bô tn qu dat cho Nhà dâu tu. 

Thirc hin chuyn dôi din tIch san xut các loai cay trông kern hiu qua 
(ngô, san...) sang trOng các loi cay trông chü h'c có hiu qua kinhtê cao hn 
(duc 1iu, rau, cay an qua, chè, qué...). Khuyên khIch lien két san xuât, tp trung 
dat dai tao  vüng san xuât chuyên canh t.p trung. Thijc hin quy chU din tich rrng 
và dat lam nghip; rà soát, quân 1' hiu qua dat có nguôn gôc nông, lam trithng, 
dat do các xã quãn l, dat trông thng san xuât dé tao  qu dat cho phát triên san 
xuât nông nghip hang hóa. 

3. Giãi pháp v khoa h9c cong ngh 

Chuyn dM ging cay trng, vt nuôi kern hiu qua bAng gitng mOi cO näng 
suât, san lucmg, chat luçrng, giá trj cao. Tiêp tVc  nghién ciru, khão nghirn, dua vao 
san xuât các 1oi cay trông, vt nuôi có giá trj kinh tê cao, phü hçp vâi diéu kin tir 
nhién gän vOi nhu câu thj trt.thng. 

Tang cthng 1rng diing khoa h9c cong ngh vào san xuAt nhu: cOng ngh san 
xuât giOng, cOng ngh sinh h9c, thüy canh, tij dng hóa... S dung hp l phân 
bón, thuôc bão v thirc 4t, cong ngh bào quán, giãrn ton that sau thu hoach. Tang 
cuOg áp ding các tiêu chuân k9 thut trong san xuât nhu VietGap, san xuât hUu 
Ca và các tiéu chuân quOc té dê nâng giá trj, dam báo v sinh an toàn thrc phârn và 
tham gia hi nhp sau vào thj tnr&ng quôc té. Ap diing k5 thu.t cOng ngh mri 
trong xir l chat thai chän nuôi; tniên khai các giãi pháp bâo tOn, luu gi nguôn gen 
rnt so loài vt nuOi dc san nhi.r Trãu Báo yen, Vt SIn Chéng... Trong lam nghip 
day manh  1rng ding cong ngh vão san xut gi6ng cay lam nghip; rng dung cong 
ngh vién thám trong diéu tra và quán l tài nguyen rung; 1ng dicing cong ngh 
trong chê bién lam san. 

4. Giãi pháp ye chinh sách, huy dng ngun hrc, phát trin cong nghip 
ch biên và dch vu ho tro tiêu thu 
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4.1. V chIn/i sách và huy d3ng ngun Irc 

Xây dirng chInh sách khuyn khIch phát trin nông nghip hang hoá; trong 
do tp trung giãi quyêt van dê ye dat dai, có c chê nâng cao hiu qua sü dung dt, 
huy dng nguon von, h tro ing ding khoa h9c k5 thu.t, xi1c tin thwmg mai. 
Thc hin lông ghép các Chuong trInh milc tiêu Quôc gia dé xây dmg chInh sách 
nông nghip ho trçi an sinh xa hi dam bào phü hçp miic tiêu cilia chuong trInh và 
diêu kin thirc tiên ti dja phuong. 

U'u tiên, bô trI ngun vn ngân sách tinh dé chili dng ngun hrc thirc hin 
nhim vi. Tang cu&ng thu hut nguôn 1irc tü các thành phân kinh tê; khuyn khich 
cac doanh nghip, hçp tác xâ dau tii lien kêt trong phát triên san xuât theo chui 
giá trj. Tang cithng hcTp tác quôc tê, v.n dng, thu hut và si diing dung milc tiêu, 
có hiu qua nguôn von ODA trong phát triên san xuât nông nghip hang boa. 

4.2. VtpIzát trin cong nghiêp c/,è bil,i và djch vy ho tr1 lieu thy 

Tang cu?mg thu hut dAu ti.r, h trg doanh nghip xây dirng CáC co sâ ch 
biên nông san gän vi các vüng quy hoach san xuât hang hóa tp trung vói quy mô 
phü h9'p. TrizOc mat den nãrn 2025, phát triên các co sâ chê biên nông, lam, thüy 
san và 04 nhà may ché biên dtrqc sir diing may rnóc trang thiêt bj hin dai,  áp ding 
cong ngh cao, tiên tiên trong chê biên và bão quân san phâm nông lam san. Sau 
närn 2025, tap trung nâng cap, phát triên them các Ca sà hin dai  dê tang cong suât 
ché biên; trong do, tp trung rnt so ngành hang chili 1irc nhu chê biên duçc lieu, 
chè, quê, thjt gia süc, gia cam... 

Xây dirng các Trung tam Logistic thrc hin các hoat dng trung chuyn, kru 
kho, lixu bãi và các djch vi khác nhij lam thu tic hãi quan, tu van khách hang, 
dóng gói bao bl... kêt nôi chui san xuat, cung lmg nông san t1r nai xuât phát den 
noi tiêu thi. Dja diem thijc hin 1ra chQn ti các dja phuong có 1i the dQc tuyên 
duäng cao tôc Nôi Bai - Lao Cai, Cãng hang không Sa Pa, biên gii ci1ra khâu nhu 
tai xã Tan Thuqng (Van Bàn), xâ Cam C9n (Bão Yen), xã Phong Niên, TT Phô Lu 
(Bão Thãng), xã Bàn Vuçc (Bat Xát), Kim Thành (Thành phô Lao Cai). 

5. Giãi pháp v xüc tin thu'o'ng mi, mo rng thi tru'ô'ng 

5.1. Phát tritn thj trithng trong nu'ó'c: Dy mnh quàng bá, gid thiu san 
phâm tai  các hi chçi triên lam tai các thành phô 1&n nhis Hi chq Agroviet, Hi 
chçi Lang nghê, Hi chci nông nghip và san phârn OCOP... Xây drng san giao 
djch thirong mai  ditn ti'r cho nOng san cilia tinh, ket noi dim nOng san dja phu'ang 
vào các chui phân phôi ban buôn, ban lé (siêu thj, cua hang tin Ich, khu cong 
nghip...). TO chuc các Hi nghj, Hi thão két nôi tiêu thii, quáng bá các san pham 
tiêm näng, the mnh; tp huân, phô bien cho doanh nghip, hcip tác xâ ye các yéu 
câu, diêu kiin,  lieu chuân dua hang nông san yào kênh phân phôi hin di. Nãng 
cao chit lugng, da dng hóa mu ma san phâm cho phü hop vài thj hiôu khách 
hang; xây dirng thuong hiu cho các san phâm sau chê biên. 

5.2. Phdt lriên thj lru'ong thác d4p xut kI,u: Dymnh kêt nôi xuât khâu 
hang nông, lam san; duy tn viing chàc thj tri.thng truyên thông (Trung Quôc, 
Trung dông...), dy manh  xñc tin thj trithng mOi, tiêm näng nhir nhis M5', Lien 
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minh châu Au, Nht Ban, Han Quôc... Ph bin các quy djnh ye kim djch dng 
vet, kiêrn djch thrc v.t, nh&ng rào can k thut, thiêt 1p ma so vüng trông, ca s 
dóng gói, kim soát ch.t h.rcmg, an toàn thrc phâm cña thj tri.thng xuât khâu. Ho 
trq các doanh nghip dy rnanh tIm kiêm thj tnrmg ngoài nuâc, xây drng thj 
truOng du môi nông san xuât khâu; ho trq doanh nghip xây dmg thisong hiu, 
chi dn dja 1, c.p ma s vüng trông... phiic v11 xuât khâu. 

5.3. Công tác thông tin dr báo, truyn thông: Xây drng và nâng cp co sâ 
dü 1iu, h thông cung cap thông tin thj truô'ng tiêu thi nông, lam san. Phôi hçp 
chat chë vài các B ngành dê näm bat thông tin thj tniäng, chü dng phân tIch dir 
báo dé djnh huóng san xuât phü hgp. Cp nht, cung cap thông tin ye nhu câu thj 
tru6ng trong và ngoài nithc dôi vdri mt so mt hang nông san chü hrc. Tuyên 
truyên, phô biên trén các phi.wng tin truyên thông ye djnh hrOng tiêu dung nông 
san, khuyên khIch phát triên san xuât và thj tri.thng cho nhórn san phâm sach,  hüu 
c; djnh hiió'ng và kêu gçi dâu tu lien kêt san xuât - ché biên - tiêu thi:i nông san 
phiic vii nhu câu trong nuâc vá xuãt khãu, khuyên cáo ngiii dan san xuât can cir 
vào nhu câu thj trung dê tránh tInh trng dix thra. 

6. Nâng cao cht lLrqng nguôn nhãn Iiyc 

Tang cu'&ng dâo tao,  nâng cao näng lirc và hoat  dng cüa di ngü can b 
quãn I, can b chuyên mon chuyên ngành, báo dam dü näng 1irc dáp 1rng yêu câu 
san xuât nông nghip hang hóa. Tuyên ch9n, dào tao,  thu hut can bk9 thut, các 
chuyên gia, can b quãn 1 có trinh d phic vi phát triên san xuât. Bôi dung kiên 
thrc ye cong ngh, hi nhp quOc tê, các quy djnh phçic vij cOng tác quân l nhà 
rnrâc trong lTnh virc nông nghip cho can b quán l2 nhá nuOc các cap. 

Di rnâi cong tác dào t?o  ngh cho to hçip tác, hçp tác xà, doanh nghip Va 
nông dan; gàn chucmg trInh, ni dung dào tao  nghe vâi yêu câu thirc tiên san xuât 
nông nghip cüa tinh. HInh thành tix duy thj trtrOng, näng lirc tiêp nh.n và 1rng 
dçtng tiên bt khoa h9c k thut vào san xuãt. Nâng cao nàng hrc cho di ngü quãn 
l to h9p tác, h9p tác xä, doanh nghip; chütr9ng k nAng xây dimg phircmg an 
san xuât hiu qua, tiêp cn thj tru&ng, lien kêt san xuât và tiêu th san phâm. H 
trçi doanh nghip, nguôi dan tiêp cn khoa h9c k9 thut, mO hInh quãn I' tiên tiên 
va kiên thirc ye hi nhp kinh tê quOc te. 

7. Tang cu'ông du tu' xãy dçrng kêt cáu h tang 

Rà soát toân b h tng các vüng san xut nông nghip hang hóa. Tp trung 
dâu tu nguOn hrc phát trien kêt câu ha tang tai  các vung san xuât hang hóa nhât là 
ha tang thüy Igi, giao thông ni dông, din san xut... Bão dam h thông h tang 
dixc dâu tu dông b, dáp üng nhu câu san xuât nOng nghip hang hóa. Thuông 
xuyên huOng dan, dOn dOc, kiêrn tra, giárn sat viec quán l, sir diing hiêu qua các 
nguôn von dâu tu. Nang cao chat luqng qua trinh to chic quán l", vn hành các dir 
an có hiu qua; ixu tiên dâu ti.r cci s h tang cho vüng san xuât hang hóa t.p trung, 
các khu, vüng 1rng diing san xuât nông nghip cOng ngh cao; duy tu bão duOng 
quan l an toán hO chiira, phông chông 1iit bäo. 

8. Ing dting chuyén dôi s dng b, hiu qua 
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Xây drng ca sâ dU 1iu quân I ngành nông nghip, Co si di 1iu ye cay 
trông, 4t nuôi, thüy san, lam nghip; hoàn thành Kê hoach chuyn d s ngành 
nông nghip san sang kêt nôi, chia sé và cung cap dü 1iu, thrc hin djch vii cong 
trirc tuyên phic vii ngisi dan và doanh nghip. Tfng ding chuyên dOi s trong xiic 
tiên thuong iii, mi rng thj tn.r&ng; xây drng san giao djch thi.rcmg mai din tir 
cho nông san cüa tinh, kêt nôi dLra nông san dja phuong vào các chui phân phM 
ban buôn, ban lé. Day manh  rng ding cong ngh thông tin trong quãn 1 v sinh 
an toàn thc phâm, xay dirng ma vüng trông, truy xuât vüng trông... Xây dirng vâ 
nang cap co s d 1iu, cung cap thông tin ye thj truäng, tiêu chuân k thut, th&i 
tiêt, chat luong dat dai phiic vu các to chic, nông dan nâng cao nãng suât, ch.t 
luqng cay trông, ho trçi chia sé các thiét b nông nghip qua nén tang so. 

9. Quãn 1, t chuc san xuãt 

Trong bM cãnh hi nhtp kinh th toàn cu, khi Vit Nam dã và dang tham gia 
các Hip djnh thucing mai  tir do FTA, trong 05 näm (2021-2025) can to chirc Iai 
san xuât; san phâm san xuât d.t chat luçng, truy xuât nguôn gôc dáp üng thj 
tru&ngtrong và ngoài nuóc; hrach9n các ngành hang có tiêm nãng, lcii the so vó'i 
san phâm nhp khâu cüng loi dê day mnh phát triên, cnh tranh trên thj tru&ng. 

T chirc san xut nông nghip hang hóa theo hu&ng hqp tác, lien kit; trong do 
lay doanh nghip, hçp tác xâ lam nông cOt dê to chüc san xuât tp trung, có san 
phâm dü 1ón dê phc vi chê biên và xuât khâu; phát triên manh  các hçip tác xã nông 
nghip hiu qua; tang clx&ng lien kêt giü'a các vüng dé hInh thành vi1ng san xuât 
hang hóa tp trung, gän vOi xây drng thucmg hiu, san phâm dc hu ti dja 
phuung. Day mnh lien ket giuia các to chüc kinh tê, hcip tác xâ vói các h nông dan 
tir san xuât den thu mua, bao quãn, chê biên, tieu th san phâm theo chuôi giá trj. 

V. TO CHIYC THIJ'C HIEN 

1. Các cp ay Dãng, chinh quyn dja phuong, sâ, ban, ngânh, Mt trn t 
quOc Vit Nam và các to chüc chInh trj - xã hi quán trit và phô biên Nghj quyêt 
nay den toàn the can bô, dáng viên và nhân dan; can cir chirc nng, nhim vii cii 
the hóa Nghj quyêt dé to chirc thirc hin. 

2. Dang doàn Hi dng nhân dan chi do Hi dng nhân dan tinh phoi hp 
vói Uy ban nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt, diêu chinh, bô sung co che, chinh 
sách dé day manh phát triên san xuât nông nghip hang hóa trên dja ban tinh. 

3. Ban T chirc Tinh u' chü tn, phi hçip vOi Ban Can sir Dâng Uy ban nhân 
dan tinh tham muu thành lap Ban Chi do cüa Tinh u5' ye phát triên nOng nghip 
hang hóa dê thuô'ng xuyên nàm bat tInh hInh và tham muu cong tác iãnh, chi dao 
kjp thi, hiu qua. 

4. Ban Tuyên giáo Tinh fiy chü trI, phi hgp vâi các co quan có lien quan 
huing dn vic quan trit Nghj quyt dn các chi dâng b, dãng vien Va nhân dan. 
Chi dao CC co quan thông t.n báo chI thçrc hin các ni dung tuyên truyên ye 
Nghj quyêt thuing xuyên và lien tic. 

5. Ban can sir Dãng UBND tinh huàng dn các huyn, thj xà, thânh ph6 
triên khai, to chüc thirc hin Nghj quyêt nay. 
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Cii th hóa Nghj quyt thãnh các Chuong trInh, D an, Dr an, K hoach  cii 
the (góin ké hogch dài h,i, trung hgn và hang nàm; theo linh vic, viing sin/i thai, 
ngành hang); xác djnh rO ni dung, 1 trInh, bô trI bâo dam nguôn lirc dê triên khai 
hiu qua nhing nwc  tiêu, nhirn v11 cüa Nghj quyêt. Chi do các cap, các ngành 
trin kbai thirc hin nghiêm ti:ic Nghj quyêt nay. Giao s& Nông nghip và PTNT là 
dâu rnôi tham rnu'u triên khai, báo cáo tInh hInh thirc hin Nghj quyêt. 

Chi do xây drng co ch, chInh sách h trq phát trin nông nghip hang boa 
trén dja bàn tinh Lao Cai trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét, thông qua dê triên 
khai thirc hin dt hiu qua cao. 

6.Các huyn üy, thj üy, thành üy th chirc quán trit Nghj quyt; can cir Nghj 
quyêt tiên hành xây dmg, triên khai thirc hin các Dê an, Dr an, Kê hoach ci the, 
chi tiêt tai  dja phu'crng phñ h9p vó'i diêu kin thirc té. 

BI th.r huyn ui', thj uS', thành u5' chju trách nhim chi d?o  triên khai Nghj 
quyêt toàn din tai  dja phiiong; thành l.p  Ban Chi do cüa dja phuong ye phát 
triên nông nghip hành hóa ('dóng c/il Bi thu Huyn uj, Thj uj, Than/i uj là 
Tru'ó'ng ban Clii do,), djnhk5' hang tháng, quS', 6 tháng, nàm, sa két, tong két báo 
cáo Tinh uS'; chi  dao kS' kêt quy chê phôi hçp giüa các dja phucing giáp ranh dé 
bão dam tinh lien kêt vüng trong san xuât nông nghip hang hoá. 

7. Các cci quan tham nnru, giüp vic cüa Tinh üy và Ban Can sir Dãng 
UBND tinh theo chirc nãng nhim vi don dôc, kiêm tra, giám sat vic triên khai 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo Ban Thi.thng vii Tinh üy. 

Nghj quy& trin khai dn các chi b, dáng viên và toàn th nhân dan trên dja 
bàn tinh./. 

No nhân:  
- Ban BI thu Trung uang Dãng, 
- Cãc ban xây dirng Dãng Trung ucmg, 
- Van phông Trung hong Dãng, 
- Ban Can sr Dang ChInh phü, 
- B Nong nghip và Phát triên nông thôn, 
- Thuông trrc Tinh üy, HDND. UBND tinh, 
- Ban Can sir Dáng UBND tinh, 
- Co quan tham muu, gitp vic cho Tinh Uy, 
- Các dông chI U viên Ban chap hânh Dãng b tinh, 
- Các Huyên üy, Thj üy, Thành Uy, Dâng üy trirc 
thuôc Tinh üy, 
- Các sâ, ban, ngành, 
- Mt trn T quc vâ các th chrc chInh trj - xä hi, 
- Väii phông: Tinhñy, I-IDND, UBND tinh 
- Các co quan thông tin, báo chI, 
- Chuyên viên TH - Van phOng Tinh üy, 
- Luu Van phông Tinh üy. 
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G TRiNH, BE AN, Dc A, KE HOCH IXU 
U HUT, HO TRq BAU TU' 

0-NQ/TU ngày 2 6/8/2021 cia Tin/i uj Lao Cai) 

STT 
"- 

Ten danh muc 

1 
Phát trin vüng san xut hang boa các loai cay trông chü lirc phiic vi 
nhu câu trong ntric vá xuât khâu 

2 
Phát triên san xut san phrn nông nghip tirn nãng có giá trj cao 
cüa các dja phuang 

Bão tn, phát trin ging Nông nghip giá trj kinb t cao tinh Lao 
Cai 

Phát trin các hlnh thi'rc t chi:rc san xuAt gn vói lien kêt và tiêu thii 
san phârn trên dja bàn tinh Lao Cai 

Du tu xây dijng các Ca si git m, ch biM nông, lam san trên dja 
bàn tinh Lao Cai 

6 
U'ng dçing cong ngh s trong san xut và tiêu thii nông san trén dja 
bàn tinh Lao Cai 

Phát trin chàn nuôi 1cm hang hóa theo hi.ràng an toàn sinh h9c trén 
dia bàn tinh Lao Cai 

8 
Quân 1 bão v rung, phOng cháy, chCa cháy thng trén dja bàn tinh 
Lao Cai 
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