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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 74 -CTr/TU ngày 

30/9/2008 của Tỉnh uỷ Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
7 Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP, ngày 28/10/2008 về việc ban hành Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

Căn cứ Chương trình hành động số 74- CTr/TU ngày 30/9/2008 của Tỉnh uỷ tỉnh Lào 
Cai triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khoá X về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 
động của Tỉnh uỷ Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khoá X 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 
Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; 
UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Hữu Vạn 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI 

––––– 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––––– 
 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 30 tháng 9 năm 2008 

của Tỉnh uỷ Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khoá X 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

(Kèm theo QĐ  số: 694 /QĐ-UBND ngày 26 /3/2009 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

Để triển khai thực hiện Chương trình hành động số 74- CTr/TU ngày 30/9/2008 của 
Tỉnh uỷ Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khoá X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn. UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch thực hiện với các nội dung chủ yếu 
sau:  

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu kinh tế 

a) Tốc độ tăng trưởng nông - lâm- thuỷ sản bình quân hàng năm giai đoạn từ nay đến 
năm 2010 đạt 6,2%, giai đoạn 2011-2015 đạt 5% và giai đoạn 2016-2020 đạt 4,0%; trong 
đó: Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp bình quân đến năm 2010 đạt 6,1%, 
ngành thuỷ sản 9,8%; giai đoạn 2011-2015 tương ứng với 5% và 6,2%; giai đoạn 2016-
2020 tương ứng với 4% và 3,1%. 

b) Thu nhập kinh tế ngành nông- lâm- thuỷ sản bình quân đạt 8 triệu đồng/người/năm 
vào năm 2010, đạt 15 triệu đồng vào năm 2015 và 20 triệu đồng vào năm 2020. 

c) Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn: 

- Hệ thống thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động cho diện tích đất lúa 2 vụ đạt 87,5% 
năm 2010 và 94% vào năm 2015, đến năm 2020 đạt 98%; mở rộng diện tích tưới cho rau 
màu, cây công nghiệp, cấp thoát nước chủ động cho diện tích nuôi trồng thuỷ sản;  

- Đến hết năm 2010 hầu hết các xã đến 2010 đảm bảo giao thông thông suốt 4 mùa, 
100% số xã có đường nhựa, bê tông hoá đến trung tâm xã vào năm 2015 và đường ô tô tới 
các thôn bản năm 2015 đạt 30%, đến năm 2020 đạt trên 50%.  

- Cấp điện sinh hoạt cho hầu hết dân cư, các cơ sở công nghiệp và dịch vụ ở nông 
thôn đạt trên 95% vào năm 2020;  

- Đảm bảo cơ bản điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá, thể dục - thể thao 
ở hầu hết các vùng nông thôn (đến năm 2020 có 100% số trường học, trạm xá được kiên cố 
hoá và 100% số thôn bản có nhà văn hoá sinh hoạt cộng đồng).   

d) Nâng cao thu nhập dân cư nông thôn gấp trên 2,5 lần so với hiện nay.  

2. Mục tiêu xã hội 

- Phấn đấu giảm mức sinh bình quân hàng năm khoảng 0,4‰ để ổn định quy mô dân 
số khoảng 703,6 nghìn người vào năm 2020; tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng 
năm giai đoạn từ nay đến năm 2010 đạt 1,4%, giai đoạn 2011 - 2020 đạt 1,3%; 
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- Dân số nông nghiệp nông thôn năm 2010 chiếm 72% dân số toàn tỉnh, năm 2015 
chiếm 61% và năm 2020 chiếm 46%; 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn; thực hiện hiệu quả bền vững 
công cuộc xoá đói, giảm nghèo, tạo điều kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi 
nhiều hơn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước:  

+ Tỷ lệ thôn, bản nông thôn mới vào năm 2020 đạt 50%; 

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 20% vào năm 2010, dưới 5% vào năm 2015 
và đến năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo và nhà tạm (theo tiêu chí hiện nay); 

+ Tỷ lệ lao động nông nghiệp so với lao động xã hội 30-35 % vào năm 2020.   

+ Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đến năm 2020 đạt trên 50%; 

- Nâng cao năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, quy hoạch bố trí sắp xếp, di 
chuyển dân cư nơi cần thiết. Ngăn chặn, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, từng bước 
nâng cao chất lượng môi trường nông thôn gắn với mục tiêu phát triển bền vững.  

+ Đến năm 2010 đạt 100% các trung tâm cụm xã, đến 2015 đạt 50% và 2020 đạt 
100% số trung tâm cụm xã còn lại có quy hoạch và được đầu tư bãi chôn lấp chất thải hợp 
vệ sinh. 

+ Cơ bản phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; nâng chất lượng và tỷ lệ che phủ rừng đạt 
48% vào năm 2010, đạt 50% vào năm 2015 và 55% vào năm 2020; 

- Trên 75% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đến năm 2010, đạt 85% đến 
năm 2015 và đạt 100 % vào năm 2020. 

- Tỷ lệ hộ được hưởng các dịch vụ về phát thanh - truyền hình đạt 90 % vào năm 
2010, đạt 95% vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020. 

3. An ninh quốc phòng 

- Giữ vững ổn định chính trị, xã hội, an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia.  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN ĐẾN  2010 
VÀ 2020 

1. Quy hoạch, phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn:   
a) Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 các cấp theo quy định của Luật đất 

đai 2003, nhằm đảm bảo bố trí đủ quỹ đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng 
như an ninh quốc phòng trên địa bàn. Phát triển ngành trồng trọt, hình thành vùng sản xuất 
hàng hoá tập trung, thực hiện đầu tư thâm canh . Bố trí lại cơ cấu cây trồng, mùa vụ để 
giảm thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh phù hợp với điều kiện của từng vùng. Xây dựng các 
vùng sản xuất công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa hàng hoá tập trung, trước hết là các vùng 
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.... 

b) Phát triển sản xuất chăn nuôi, thuỷ sản  

- Phát triển đàn gia súc- gia cầm: Nâng cao hiệu quả công tác thú y, chủ động phòng 
chống rét, dịch bệnh, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường quản lý, 
kiểm định giống, bảo tồn và phát triển giống bản địa có nguồn gen quý hiếm, có giá trị kinh 
tế cao. Tổ chức lại và hiện đại hoá cơ sở giết mổ và chế biến gia súc. 

- Nuôi trồng thuỷ sản: Quy hoạch, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng vùng nuôi, trồng 
thuỷ sản tập trung, trước hết là đầu tư thuỷ lợi, kiểm soát nguồn nước; tăng cường công tác 
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thú y thuỷ sản, bảo đảm an toàn dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ chất lượng con giống, thức 
ăn. 

c) Phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ, cải tạo, làm giàu rừng đến khai 
thác, chế biến lâm sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Rà soát quy hoạch, đóng mốc ranh giới 
3 loại rừng ngoài thực địa. Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trồng rừng kinh tế 
gắn với chế biến xuất khẩu.  

d) Đầu tư sản xuất giống cây, giống con có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu phát triển 
ngành nông lâm nghiệp trên địa bàn. 

e) Chế biến nông-lâm sản gắn với phát triển sản xuất hàng hoá và phát triển nông 
nghiệp nông thôn, cơ giới hoá sản xuất, chế biến thức ăn gia súc.  

g) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, 
công nghệ sinh học, tuyên truyền cho nông dân để thay đổi tập quán canh tác lạc hậu và sử 
dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên, lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nông sản. 

h) Đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các loại dịch vụ phục vụ sản 
xuất đời sống của dân cư nông thôn. Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm v.v... 

2. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là vùng khó khăn, 
vùng đồng bào dân tộc: 

- Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 
xây hương ước, bài trừ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn hoá ở nông thôn. 

- Xây dựng hệ thống an sinh xã hội ở nông thôn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 
sở và chính sách bảo hiểm y tế đối với người nghèo,người dân tộc thiểu số, chăm sóc trẻ 
em dưới 6 tuổi, cấp học bổng cho học sinh nghèo...Thực hiện bình đẳng giới, nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần, năng lực và vị thế của phụ nữ ở nông thôn, 

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, trật 
tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện của người dân, không để phát 
sinh các điểm nóng ở nông thôn. 

- Xoá đói giảm nghèo; giải quyết việc làm, đào tạo nghề và có chính sách đảm bảo 
việc làm cho nông dân, nhất là ở các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tập trung 
nguồn lực thực hiện đồng bộ chiến lược về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo bền vững, 
đặc biệt là ở các thôn, xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. 

- Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân 
và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. 

3. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn: 

- Ưu tiên đầu tư công trình thuỷ lợi, các trung tâm giống cây, giống con; cơ sở chế 
biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; chợ nông sản và phát triển ngành nghề nông thôn. 

- Phát triển giao thông nông thôn bền vững gắn với mạng lưới giao thông quốc gia; 
Ưu tiên phát triển giao thông ở các vùng khó khăn nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh phát triển 
kinh tế - xã hội. Từng bước nâng cao chất lượng đường nông thôn; 

- Cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện, đảm bảo đủ điện phục vụ cho sản 
xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn.  
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- Phát triển hệ thống bưu chính viễn thông, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho 
mọi vùng nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng hệ 
thống chợ nông sản phù hợp với từng vùng.... 

- Đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá - danh lam thắng cảnh ở nông 
thôn đã sếp hạng đang xuống cấp; xây dựng các thiết chế văn hoá đồng bộ ở các làng văn 
hoá du lịch vùng nông thôn, cải tạo cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế du lịch. 

4. Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn: 

- Đẩy mạnh xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở 
nông thôn, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển theo quy mô phù hợp và sản xuất hàng hoá lớn.   

- Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tạo môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển 
mạnh các loại hình doanh nghiệp nông thôn, nhất là các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, 
thuỷ sản tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả đất đai; phấn 
đấu đến năm 2015 thực hiện xong dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý 
đất đai tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008-2010 và đến 2015; Rà soát thu hồi các loại đất sử dụng 
không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả hoặc sử dụng không đúng quy hoạch, kế 
hoạch theo dự án đầu tư được duyệt giao lại cho chính quyền địa phương để cho các tổ 
chức, cá nhân thuê sử dụng có hiệu quả.   

5. Đào tạo nâng cao phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng hệ thống dịch 
vụ khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất nhằm  thực hiện thành công các mục tiêu đã 
đề ra: 

- Thực hiện việc đào tạo và đào tạo lại để có nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật và lao 
động kỹ thuật có tay nghề cao, đồng thời thu hút nhân tài, luân chuyển cán bộ để có đủ lực 
lượng cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông lâm 
nghiệp. 

- Tăng cường công tác khuyến nông, nhất là khuyến nông cơ sở để đưa tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất. Bố trí cán bộ khuyến nông chuyên trách tại xã, có trình độ từ 
trung cấp trở lên; xây dựng mạng lưới khuyến nông tự nguyện thôn bản, ưu tiên cho 95 xã 
đặc biệt khó khăn và các xã khác thuộc huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, củng cố kiện toàn về tổ chức, biên 
chế cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp huyện như: Phòng NN&PTNT, Trạm thú y, 
Khuyến nông, Bảo vệ thực vật; bổ sung chế độ cho cán bộ nông - lâm nghiệp, khuyến 
nông, thú y cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Ưu tiên đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học- công nghệ cho lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp. Tăng cường đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất tiến 
tiến cho nông dân. 

6. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực nhằm phát 
triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân 

Căn cứ các chính sách của Trung ương ban hành: Thường xuyên Rà soát, bổ sung các 
chính sách giải quyết tốt vấn đề đất ở, nhà ở, tạo việc làm cho người bị thu hồi đất, vấn đề 
đền bù, giải phóng mặt bằng, ổn định dân cư nông nghiệp ở các vùng có dự án.  
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- Xây dựng chính sách thiết thực để hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân đầu tư sản xuất 
nông sản hàng hoá và tạo môi trường thuận lợi để phát triển mạnh các loại hình doanh 
nghiệp nông thôn sử dụng nguyên liệu và thu hút nhiều lao động nông nghiệp tại chỗ. 

7. Phát triển các thành phần kinh tế: 

- Các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh phát triển đời 
sống kinh tế xã hội của tỉnh đều bình đẳng và được tạo môi trường thuận lợi để hoạt động. 
Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, chế biến sản phẩm nông lâm 
nghiệp dưới mọi hình thức nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển. Đẩy mạnh phát triển kinh tế 
tập thể, kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn.  

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

1. Nội dung công việc cần triển khai thực hiện đến 2010 

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai 
lần thứ XIII, đã được UBND tỉnh cụ thể hoá bằng 7 chương trình, 29 đề án giai đoạn 2006-
2010; bao gồm:  

+ Chương trình 1: Phát triển nông nghiệp, nông thôn và ổn định nâng cao đời sống 
nhân dân 

+ Chương trình 2: Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và phát triển công nghiệp. 

+ Chương trình 3: Mở rộng Kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế; Phát triển thương 
mại, du lịch và dịch vụ 

+ Chương trình 4: Phát triển nguồn nhân lực 

+ Chương trình 5: Quốc phòng an ninh 

+ Chương trình 6: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

+ Chương trình 7: Phát triển văn hóa - xã hôi 

- Các ngành chủ trì rà soát quy hoạch ngành, xây dựng và triển khai thực hiện các 
chương trình, đề án, dự án chuyên ngành; tổ chức nghiên cứu, đề xuất đổi mới các cơ chế, 
chính sách thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành để có Đầu tư mạnh mẽ, hiệu quả hơn theo 
đúng tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp 
hành Trung ương Đảng khoá X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trước mắt đầu tư 
trong năm 2009 và 2010 nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2010 đã được tỉnh 
phê duyệt 

2. Nội dung công việc triển khai giai đoạn 2010-2015 và đến 2020 
- Trên cơ sở điều kiện cụ thể và lợi thế từng vùng, các sở, ban ngành theo chức năng 

nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan và UBND các huyện, 
thành phố xây dựng các Quy hoạch tổng thể, rà soát bổ sung các quy hoạch hiện có; đồng 
thời xây dựng các Đề án chuyên ngành nhằm khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, xã hội; 
chú trọng phát triển loại hình sản xuất tạo bước đột phá căn bản, đáp ứng yêu cầu của nền 
nông nghiệp tiên tiến, gắn sản xuất hàng hoá với công nghiệp chế biến; thúc đẩy hình thành 
các khu cụm công nghiệp; bên cạnh đó tập trung hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi, giao thông 
nông thôn và kết cấu hạ tầng xã hội đảm bảo yêu cầu phát triển đồng bộ; tạo điều kiện đẩy 
nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn, nhất là vùng cao; phát triển giáo dục y 
tế, văn hoá nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn. 

(có phụ biểu chi tiết kèm theo) 
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 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua nghiên cứu, 
quán triệt đánh giá đúng thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn của ngành, địa 
phương mình, xác định đúng nguyên nhân còn yếu kém để đề ra biện pháp khắc phục có 
hiệu quả; tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động thực hiện Nghị Quyết. 

 2. Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 74-
CTr/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai, ngày 30/9/2008 triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
Trương ương 7 (Khoá X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; các sở, ban ngành được 
giao chủ trì các công việc có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban ngành hữu quan và các 
địa phương xây dựng và chủ động tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự 
án chuyên ngành đảm bảo hoàn thành đạt hiệu quả cao. 

 3. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức 
thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khoá X ở địa phương mình, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ 
chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí, 
đảm bảo nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện các nội dung kế hoạch này. 

5. Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực) chịu trách nhiệm đôn đốc tổ 
chức thực hiện, tổng hợp kết quả thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh./. 

  
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
 
 

(đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Hữu Vạn 
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Phụ lục 01 

KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
 SỐ 74-CTr/TU CỦA TỈNH ỦY LÀO CAI VỀ NÔNG NGHIỆP,  

NÔNG DÂN, NÔNG THÔN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 694/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 
hoàn 
thành 
trình 
duyệt 

Hình thức văn 
bản 

I XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 
GIA 

1 Tiếp tục thực hiện dự 
án trồng mới 5 triệu ha 
rừng (661) 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Sở KH&ĐT, Sở Tài 
chính, Sở TN&MT; 
UBND các huyện, 

thành phố 

 
Đã có QĐ của 

Thủ tướng 
Chính Phủ 

2 Tiếp tục thực hiện 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia về nước sạch 
và vệ sinh môi trường 
nông thôn 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Sở KH&ĐT, Sở Tài 
chính, UBND các 
huyện, thành phố 

 
Đã có QĐ của 

Thủ tướng 
Chính Phủ 

3 Tiếp tục thực hiện 
Chương trình 135 giai 
đoạn II (2006-2010) 

Ban Dân tộc 
tỉnh 

Các sở: 
NN&PTNT,KH&ĐT, 

LĐTB và XH, Tài 
chính; UBND các 
huyện, thành phố. 

 
Đã có QĐ của 

Thủ tướng 
Chính Phủ 

II THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ĐẾN 
NĂM 2010 

1 Đề án chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông 
nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hoá, tăng 
nhanh giá trị thu nhập 
trong sản xuất, chủ 
động sản xuất và cung 
ứng giống tốt 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

2 Đề án chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông 
nghiệp theo hướng 
công nghiệp hoá - hiện 
đại hoá 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

3 Đề án phát triển và 
nâng cao hiệu quả 
kinh tế lâm nghiệp 
tỉnh Lào Cai, giai 
đoạn 2006 - 2010 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

4 Đề án phát triển hạ 
tầng kinh tế nông 
thôn, giai đoạn 2006-

Sở KH&ĐT 
UBND các huyện, 

thành phố; các ngành 
hữu quan 

 
Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
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2010 tỉnh 
5 Đề án đẩy mạnh quy 

hoạch sản xuất gắn 
với sắp xếp dân cư, 
giai đoạn 2006-2010 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

6 Đề án giảm nghèo bền 
vững, giai đoạn 2006-
2010 

Sở 
LBTB&XH 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

7 Đề án xây dựng và 
phát triển giao thông, 
nông thôn, giai đoạn 
2006-2010 

Sở Giao thông 
- Vận tải 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

8 Đề án phát triển công 
nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, giai đoạn 2006 
- 2010 

Sở Công 
thương 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

9 Đề án phát triển, ứng 
dụng công nghệ thông 
tin - truyền thông, giai 
đoạn 2006-2010 

Sở Thông tin - 
Truyền thông 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

10 Đề án phát triển kinh 
tế du lịch, giai đoạn 
2006-2010 

Sở Văn hoá - 
Thể thao và 

Du lịch 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

11 Đề án phát triển 
thương mại - dịch vụ, 
giai đoạn 2006-2010 

Sở Công 
thương 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

12 Đề án phát triển giáo 
dục - đào tạo, giai 
đoạn 2006-2010 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

13 Đề án củng cố và phát 
triển sự nghiệp y tế, 
giai đoạn 2006-2010 

Sở Y tế 
UBND các huyện, 

thành phố; các ngành 
hữu quan 

 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

14 Đề án phát triển văn 
hoá, giữ gìn và phát 
huy bản sắc các dân 
tộc Lào Cai, giai đoạn 
2006-2010 

Sở Văn hoá - 
Thể thao và 

Du lịch 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

15 Đề án phát triển khoa 
học và công nghệ, giai 
đoạn 2006-2010 

Sở Khoa học 
và CN 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

16 Đề án đảm bảo an 
ninh nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai, 
giai đoạn 2006-2010 

Sở Công an 
UBND các huyện, 

thành phố; các ngành 
hữu quan 

 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 
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17 Đề án đào tạo đội ngũ 
cán bộ chuyên môn và 
cán bộ cấp tỉnh, 
huyện, thành phố, giai 
đoạn 2006-2010 

Sở Nội vụ 
UBND các huyện, 

thành phố; các ngành 
hữu quan 

 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

18 Đề án đào tạo nghề 
cho người lao động, 
giai đoạn 2006-2010 

Sở Lao động 
thương binh 
và Xã hội 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

III QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
1  Quy hoạch phát triển 

sản xuất rau an toàn 
tỉnh Lào Cai đến năm 
2015 

Sở 
NN&PTNT 

UBND huyện Sa Pa, 
Bắc Hà, TP Lào Cai; 
các ngành liên quan 

 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

2 Quy hoạch phát triển 
sản xuất hoa hàng hoá 
tỉnh Lào Cai đến năm 
2015 

Sở 
NN&PTNT 

UBND huyện Sa Pa, 
Bắc Hà, TP Lào Cai; 
các ngành liên quan 

 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

3 Quy hoạch phát triển 
cây chè tỉnh Lào Cai 
đến năm 2015 

Sở 
NN&PTNT 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

4 Quy hoạch phát triển 
thuỷ sản tỉnh Lào Cai 
đến năm 2020 

Sở 
NN&PTNT 

UBND các huyện, 
thành phố; các ngành 

hữu quan 
 

Đã có Quyết 
định phê duyệt 

của UBND 
tỉnh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

PHỤ LỤC 02 
KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

SỐ 74- CTr/TU CỦA TỈNH UỶ LÀO CAI VỀ NÔNG NGHIỆP,  
NÔNG DÂN, NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 694/QĐ- UBND ngày 26/3/2009 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

   

TT Nội dung 
Đơn vị chủ 

trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 
hoàn 
thành 
trình 
duyệt 

Hình thức văn 
bản 

I XÂY DỰNG MỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020 
1 Chương trình về xây 

dựng nông thôn mới 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Các sở: KH&ĐT, Tài 
chính, TN&MT, 
GTVT, XD, CT, 

LĐTB&XH, 
GD&ĐT, Y tế, TT & 

TT; Ban dân tộc; 
UBND các huyện, 

thành phố 

Quý 
III/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

2 Chương trình đào tạo 
nguồn nhân lực nông 
thôn 

Sở Lao động 
TB&XH 

Các sở: GD&ĐT, 
NN&PTNT, 

KH&ĐT, TC, Nội 
vụ, Y tế, Ban dân tộc; 
UBND các huyện, TP 

Quý 
III/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

II VỀ QUY HOẠCH 
ĐẾN NĂM 2020 

   Quyết định của 
UBND tỉnh 

1 Dự án lập quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất 
đai giai đoạn 2011-
2020 tỉnh Lào Cai 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Các sở: NN&PTNT, 
KH&ĐT, TC, XD, 

Giao thông - Vận tải; 
UBND các huyện, 

thành phố 

Quý 
IV/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

2 Dự án lập quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2011-2020 
các huyện, TP tỉnh Lào 
Cai 

UBND các 
huyện, TP 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Quý 
IV/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

3 Rà soát, bổ xung quy 
hoạch phát triển các 
khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, khu kinh 
tế đến 2020 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

Các sở: Công thương, 
TN&MT, XD, 

NN&PTNT; UBND 
các huyện, thành phố 

Quý 
IV/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

4 Rà soát, điều chỉnh, bổ 
sung quy hoạch phát 
triển giao thông nông 
thôn 

Sở Giao thông 
- Vận tải 

Các sở: KH&ĐT, Tài 
chính, NN&PTNT, 

TN&MT; UBND các 
huyện, thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

5 Rà soát, bổ sung quy 
hoạch tổng thể hệ 
thống đô thị (thị trấn, 
thị tứ) tỉnh Lào Cai 

Sở Xây dựng 

Các 
sở:KH&ĐT,Tài 
chính, TN&MT, 

NN&PTNT, Nội vụ; 

Quý 
III/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 
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đến năm 2025 UBND các huyện, 
thành phố 

6 Quy hoạch điểm dân 
cư nông thôn tập trung 
và vùng bị ảnh hưởng 
thiên tai 

Sở Xây dựng 

Ban dân tộc; Các sở: 
NN&PTNT, 

KH&ĐT, Tài chính 
TN&MT; UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 
IV/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

7 Quy hoạch phát triển 
sản xuất cây thuốc lá 
tỉnh lào Cai đến năm 
2020 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: KH&ĐT, 
TC, UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 
I/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

8 Quy hoạch phát triển 
ngành nghề nông thôn 
tỉnh Lào Cai đến năm 
2020 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: KH&ĐT, 
CT, TC; UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 
I/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

9 Rà soát, bổ xung quy 
hoạch thuỷ lợi Sở 

NN&PTNT 

Các sở: KH&ĐT, Tài 
chính, XD, CT, 

GTVT; UBND các 
huyện, thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

10 Rà soát, bổ xung quy 
hoạch về chuyển đổi 
cơ cấu sản xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp theo 
hướng hiện đại, bền 
vững 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: KH&ĐT, 
TN&MT, KH&CN; 
UBND các huyện, 

thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

11 Xây dựng quy hoạch 
tổng thể ngành 
NN&PTNT đến năm 
2020 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: TN&MT, 
KH&ĐT,  UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 
III/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

12 Quy hoạch phát triển 
ngành chăn nuôi tỉnh 
Lào Cai đến năm 2020 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: KH&CN, 
KH&ĐT, TC; UBND 
các huyện, thành phố 

Quý 
III/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

13 Quy hoạch phát triển 
mạng lưới chế biến 
nông sản tỉnh Lào Cai 
đến năm 2020 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: Công thương, 
KH&ĐT, TC; UBND 
các huyện, thành phố 

Quý 
III/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

14 Quy hoạch phát triển 
hệ thống dịch vụ phục 
vụ sản xuất nông 
nghiệp và tiêu thụ sản 
phẩm 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở:KH&ĐT, TC, 
CT; UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 
III/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

15 Quy hoạch vùng sản 
xuất lúa lai tỉnh Lào 
Cai đến năm 2020 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: KH&ĐT, 
TN&MT, KH&CN, 

TC; UBND các 
huyện, thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

III XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN ĐẾN NĂM 2015 và 2020 
1 Đề án phát triển ngành 

trồng trọt Sở 
NN&PTNT 

Các sở: TN&MT, 
KH&CN, KH&ĐT, 

TC; UBND các 
huyện, thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

2 Đề án phát triển ngành Sở Các sở: KH&CN Quý Quyết định của 
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chăn nuôi NN&PTNT TN&MT, KH&ĐT, 
TC; UBND các 

huyện, thành phố 

II/2010 UBND tỉnh 

3 Đề án phát triển ngành 
thuỷ sản Sở 

NN&PTNT 

Các sở: TN&MT,  
KH&CN, KH&ĐT, 
TC, CT; UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

4 Đề án phát triển ngành 
lâm nghiệp 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: TN&MT, 
KH&ĐT, TC; UBND 
các huyện, thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

5 Đề án phát triển công 
nghiệp chế biến nông, 
lâm, thuỷ sản và ngành 
nghề nông thôn 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: CT, 
KH&CN,  

KH&ĐT,TC; 
UBND các huyện, 

thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

6 Đề án khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyên 
ngư 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: KH&CN, 
KH&ĐT, TC, Nội 

vụ; UBND các 
huyện, thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

7 Đề án phát triển giống 
cây nông, lâm nghiệp, 
giống vật nuôi thuỷ 
sản 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: KH&CN, 
KH&ĐT, TC và 

UBND các huyện, 
thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

8 Đề án nâng cao năng 
lực nghiên cứu ứng 
dụng, chuyển giao 
khoa học và tiến bộ kỹ 
thuật trong nông 
nghiệp nông thôn 

Sở 
NN&PTNT 

Các sở: KH&CN, 
CT, KH&ĐT, TC; 
UBND các huyện, 

thành phố 

Quý 
III/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

9 Đề án phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ nông 
thôn 

Sở Công 
thương 

Các sở: NN&PTNT, 
KH&CN, TC, 

KH&ĐT; UBND các 
huyện, thành phố 

Quý 
III/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

10 Đề án phát triển 
thương mại nông thôn Sở Công 

thương 

Các sở: NN&PTNT, 
KH&ĐT, TC, XD; 
UBND các huyện, 

thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

11 Đề án phát triển kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội nông thôn 

Sỏ KH&ĐT 

Các sở: NN&PTNT, 
CT, XD, GTVT, TC;   

UBND các huyện, 
thành phố 

Quý 
IV/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

12 Đề án phát triển thông 
tin, truyền thông nông 
thôn 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

Các sở: NN&PTNT, 
KH&ĐT, TC, 

VHTT&DL, XD, 
TN&MT; UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

13 Đề án phát triểnvăn 
hoá nông thôn 

Sở Văn hoá - 
Thể thao & 

Du lịch 

Các sở: NN&PTNT, 
KH&ĐT, TC; Ban 

Dân tộc; UBND các 
huyện, TP 

Quý 
II/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

14 Đề án phát triển y tế Sở Y tế Các Sở: KH&ĐT, Quý Quyết định của 



 14 

nông thôn TC; UBND các 
huyện, thành phố 

II/2010 UBND tỉnh 

15 Đề án phát triển nâng 
cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho dân cư 
nông thôn  

Sở 
LĐTB&XH 

Các Sở: NN&PTNT, 
KH&ĐT, TC, 

VHTT&DL, TT&TT, 
XD; Ban Dân tộc; 
UBND các huyện, 

thành phố 

Quý 
IV/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

16 Đề án tín dụng phục vụ 
phát triển nông nghiệp  
nông thôn 

Ngân hàng 
Nhà nước tỉnh 

Các Sở: NN&PTNT, 
TC, KH&ĐT, CT; 
UBND các huyện, 

thành phố 

Quý 
IV/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

17 Đề án đào tạo nguồn 
nhân lực, thu hút cán 
bộ - thanh niên trí thức 
phục vụ nông thôn 

Sở Nội vụ 

Các Sở: NN&PTNT, 
LĐTB&XH, 
KH&ĐT, TC, 
GD&ĐT, Y tế; 

UBND các huyện, 
thành phố 

Quý 
IV/2010 

Quyết định của 
UBND tỉnh 

 
 


