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CHỈ THỊ 
Về việc đầy mạnh phong trào chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp 
 

  

 Năm 2007, năm đầu tiên thực hiện đề án chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hoá, tăng mạng giá trị thu nhập trong sản xuất, chủ động sản xuất và cung ứng 

giống tốt. Với nỗ lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện giành được kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực như: 

Sản xuất tăng vụ; phát triển vùng lúa, vùng ngô chuyên canh hàng hoá; phát triển chăn nuôi, thuỷ sản 

... Một số chỉ tiêu sản xuất đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra  ... Tuy nhiên, nhiều Chương trình, Dự 

án còn lúng túng trong quá trình chỉ đạo và triển khai thực hiện nên kết quả đạt được còn hạn chế, 

tốc độ tăng trưởng chậm, như: Dự án tăng vụ, trồng chè chất lượng cao, sản xuất ra an toàn., sản xuất 

hoa, thuốc lá, sản xuất giống chất lượng cao, phát triển chăn nuôi đại gia súc, phát triển thuỷ sản. 

Bên cạnh đó những khó khăn, thách thức về thiên tai biến đổi thời tiết, khí hậu, lạm phát ... cũng đã 

tác động không nhỏ đến kết quả và tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

 Để tiếp tục xác định rõ trọng tâm và tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông 

nghiệp nông thôn một cách đúng hướng và có hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XIII đã đề ra; UBND tỉnh yêu cầu: 

 1. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh 

giá kết quả thực hiện từng dự án, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan trong chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện, trên cơ sở đó xác định rõ lộ trình, mục tiêu, kế hoạch thực hiện hành năm và đề ra 

những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của đề án từ nay đến hết năm 2010. 

 2. Đối với các dự án có tính chát tọng điểm như: sản xuất tăng vụ (vùng cao, vùng thấp); sản 

xuất thâm canh lúa, ngô, đậu tương hàng hoá; phát triển căhn nuối đại gia súc vùng cao ..., yêu cầu 

các cơ quan chức năng và cấp uỷ chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao nhằm đạt 

được sự phát triển bền vững, ổn định lâu dài, trở thành phong trào tự giác trong sản xuất của nhân 

dân và đạt hiệu quả cao. 

 3. Năm 2008, riêng Dự án trồng chè chất lượng cao đang gặp một số khó khăn, khả năng 

không đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, UBND các huyện, thành phố cần tăng cường quan tâm, chỉ đạo, 

động viên nhân dân và các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ chè tiếp tục đảm bảo sản xuất, trồng hết 

diện tích và số cây giống đã chuản bị. Sở Tài chính khẩn trương phân bổ kinh phí hỗ trợ trồng chè 



cho các địa phương (kể cả số thánh toán diện tích của năm 2007) và kinh phí cho các chương tình 

thâm canh lúa, tăng vụ, phát triển sản xuất ra, hoa hàng hoá, trồng thuốc lá nguyên liệu, phát triển 

chăn nuôi đại gia súc và khuyến khích phát triển thuỷ sản. 

 4. Để đảm bảo mục tiêu chủ động sản xuất và cung úng giống tốt trên địa bàn tỉnh, giao Sở 

Nông nghiệp và PTNT cùng cố kiện toàn trung tâm giống Nông nghiệp, phối hợp với các huyện (đã 

được UBND tỉnh dự kiến vùng sản xuất) triển khai thực hiện ngay các nội dung sản xuất từ vụ Đông 

Xuân năm 2008 - 2009 bao gồm các giống lúa lai, lúa nội kỹ thuật có năng suất cao, chất lượng tốt. 

Đẩy mạnh khảo nghiệm một số giống mới phù hợp trong chương tình hợp tác với Trung Quốc để 

sớm kết luận, công  nhận và chính thức đưa vào sản xuất địa trà từ năm 2009. 

 5. Căn cứ kết quả thực hiện các dự án năm 2007, quy hoạch và định hướng phát triển sản xuất 

phù hợp với điều kiện thực tế của các huyện, thành phố; Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt một số quy hoạch (thuỷ sản, 

rau, hoa quả, thuốc lá); phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, 

nội dung cần xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thuận lợi của từng địa phương: Dự án 

thuốc lá, chè, rau, hoa quả, sản xuất giống ... 

 6. Nghiên cứu tiếp thu và quán triệt chủ trương, Nghị quyết Hội nghji lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

 Năm 2008, là năm bản lề có tính chất quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các chương 

tình, đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010. Do đó, đẩy mạnh phong trào chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp là nộ dung quan trọng và cấp bách. UBND tỉnh yêu cầu Sở 

Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tạo mọi 

điều kiện thuận lợi giúp các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả đề án. Chủ tịch UBND các  

huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để tổ 

chức thực hiện thắng lợi các đế án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./. 
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