
PHỤ BIỂU 03: PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH -UBND ngày       tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Đơn vị thực hiện Nội dung thực hiện Đối tượng cần bảo tồn 

Cây trồng Vật 

nuôi 

Thuỷ sản 

1 Trung tâm giống Nông 

nghiệp 

Tham mưu, đề xuất, xây dựng các dự án và 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Hình thành 

khu vực bảo tồn tập trung để lưu giữ, sản 

xuất và nhân giống các cây trồng, vật nuôi, 

thuỷ sản bản địa toàn tỉnh. 

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng khu bảo tồn, 

phòng nuôi cấy mô, phòng trưng bày, kho 

bảo quản, thiết bị máy móc phục vụ công tác 

bảo tồn và phát triển giống. 

Lúa Khẩu Nậm Xít, nếp 

Mường Bo, nếp Khẩu Tan 

Đón; chè Shan cổ thụ; Mận 

Tả Van, Mận Hậu, Mận Tả 

Hoàng Ly, Lê địa phương; 

Lan Kim Tuyến. 

Lợn 

đen, Vịt 

Nghĩa 

Đô 

Cá Chiên, 
Cá Lăng 

chấm, 

Cá Bỗng, 

Cá hoa, cá 

Chày đất, 

cá Anh 

Vũ. 

2 Vườn Quốc gia Hoàng 

Liên, Khu bảo tồn thiên 

nhiên Bát Xát. 

Tham mưu, đề xuất, xây dựng và thực hiện 

các dự án về bảo tồn và phát triển cây trồng 

bản địa, đặc biệt là các cây dược liệu, hoa 

địa lan xanh.   

Tam thất hoang, Thất diệp 

nhất chi mai, Lan Kim tuyến, 

Hoàng liên ô zô, Hoàng liên 

chân gà, Hoàng liên gai, Sâm 

Ngọc Linh, Sâm Vũ Diệp và 

hoa địa lan Trần Mộng Xuân.  

  

3 Thị xã Sa Pa Xây dựng và thực hiện các dự án về bảo tồn 

và phát triển cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản 

bản địa tại địa phương.   

Lúa nếp Mường Bo, su hào 

ngồng; Mận Hậu, mận Tả 

Van, mận Tả Hoàng Ly và 

giống Lê địa phương. 

Lợn đen Cá hoa 

4 Huyện Bắc Hà Xây dựng và thực hiện các dự án về bảo tồn 

và phát triển cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản 

bản địa tại địa phương.   

Lúa Khẩu Nậm Xít, Lạc đỏ, 

mận Hậu, mận Tả Van, Lê địa 

phương; chè Shan cổ thụ; cây 

Lợn đen Cá Chiên, 
Cá Lăng 

chấm, 

Cá Bỗng 



dược liệu (thất diệp nhất chi 

mai, Lan Kim Tuyến) 

5 Huyện Si Ma Cai Xây dựng và thực hiện các dự án về bảo tồn 

và phát triển cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản 

bản địa tại địa phương.   

Mận Tả Van, chè Shan cổ thụ 

và các cây  dược liệu (Lan 

Kim Tuyến). 

Lợn đen  

6 Huyện Mường Khương Xây dựng và thực hiện các dự án về bảo tồn 

và phát triển cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản 

bản địa tại địa phương.   

Mận Hậu, chè Shan cổ thụ và 

các cây dược liệu (Lan Kim 

Tuyến). 

Lợn đen Cá Chiên, 
Cá Lăng 

chấm, 

Cá Bỗng 

7 Huyện Văn Bàn Xây dựng và thực hiện các dự án về bảo tồn 

và phát triển giống cây trồng bản địa tại địa 

phương.   

Lúa nếp Khẩu Tan Đón,  Lê 

địa phương. 
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