
UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHONG NN VÀ PTNT   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số:           /NN-TT 
  

        Đô Lương, ngày             tháng 01 năm 2022  
V/v đề nghị góp ý dự thảo Đề án Quy  
hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng  

công nghệ cao, gắn với cơ cấu lại ngành  
nông nghiệp huyện Đô Lương giai đoạn  

2022- 2025, định hướng đến năm 2030. 

 
  Kính gửi:    

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Ủy viên UBND huyện; 
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.      

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI nhiệm 

kỳ 2020-2025, phòng Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Đề án "Quy 

hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp huyện Đô Lương giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030"; 

kính đề nghị các phòng, ngành thuộc UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn góp ý dự thảo Đề án Quy 

hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp huyện Đô Lương giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030. 

(Có dự thảo Đề án kẻm theo) 

Nội dung góp ý gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày  

21/01/2022 để tổng hợp. Sau thời gian trên, nếu đơn vị nào không có văn bản góp 

ý, coi như đồng ý với dự thảo./. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                            (B/c) 

- CT UBND huyện; 

- Các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
Trần Ngọc Thuận 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ - UBND Đô Lương , ngày               tháng      năm 2022 
 

              “Dự thảo”  

 

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Đề án Quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng  

công nghệ cao, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Đô Lương  
giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030. 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật công nghệ cao ngày 13/11/2008; 
Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc phê duyệt quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 5239/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 
Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An 
giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI nhiệm kỳ 
2020-2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Quy hoạch phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
huyện Đô Lương giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030. 

Điều 2. Giao Trưởng các phòng, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 
thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-
Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- TT Huyện ủy;                               B/c 
- TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Trần Văn Hiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 
 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN 

Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Đô Lương  

giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND, ngày      /    /2022 của UBND huyện)  

PHẦN I: MỞ ĐẦU 

I- SỰ CẦN THIẾT 

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Đô Lương những năm qua đã 

giành được nhiều thành công đáng kể, từng bước đa dạng về sản phẩm, nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, đến nay sản phẩm nông nghiệp của 

Đô Lương chưa xác định được sản phẩm chủ lực, chưa khẳng định được thương 

hiệu sản phẩm địa phương; sản xuất còn mang tính tự phát; giá cả còn bấp bênh, 

phụ thuộc vào tư thương; tình hình sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm còn hạn 

chế, được mùa rớt giá đang là nỗi ám ảnh của người nông dân trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, tình trạng an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp 

vẫn đang là nỗi lo của người tiêu dùng, dư lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ 

thực vật trong sản phẩm trồng trọt và dư lượng thuốc tăng trọng đối với sản phẩm 

chăn nuôi đang là một vấn đề chưa thực sự làm yên tâm người tiêu dùng. 

Để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu sản 

phẩm nông nghiệp địa phương góp phần vào khả năng cạnh tranh hàng nông, lâm, 

thủy sản, hạn chế tình trạng được mùa rớt giá, nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn 

vị diện tích, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; việc xây dựng quy hoạch vùng 

phát triển ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 

là rất cần thiết.  

II- CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Công nghệ cao đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua 

ngày 13/11/2008.  

- Nghị quyết số: 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
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- Quyết định số 53/2004/QĐ-TTg, ngày 05/4/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại khu công nghệ cao. 

- Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020. 

- Quyết định số 1895/QĐ-TTg, ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về về việc phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. 

- Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững. 

- Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg, ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 

danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.  

- Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI nhiệm kỳ 

2020-2025. 

2. Cơ sở thực tiễn 

2.1.Vị trí địa lý 

Đô Lương là huyện đồng bằng bán sơn địa nằm ở phía Tây Nam tỉnh Nghệ 

An: phía Bắc tiếp giáp huyện Yên Thành, Tân Kỳ; phía Đông tiếp giáp huyện 

Nghi Lộc; phía Nam tiếp giáp huyện Nam Đàn, phía Tây Nam tiếp giáp huyện 

Thanh Chương, Anh Sơn. Huyện Đô Lương có 32 xã và 01 thị trấn. Tổng diện tự 

nhiên 35.009,25 ha; trong đó: Diện tích đất trồng lúa 9.077,03 ha; đất lâm nghiệp 

8.626,82 ha, đất nuôi trồng thủy sản 581,07 ha; đất nông nghiệp khác 53,87 ha; 

dân số hơn 20 vạn người. 

Về hệ thống thủy lợi tương đối thuận lợi có đập Ba Ra ngăn nước về sông 

Đào, toàn huyện có 106 hồ đập lớn nhỏ; hệ thống kênh mương cơ bản được bê  

tông hóa, thuận tiện cho phát triển ngành nông nghiệp. 

Về hệ thống giao thông,trên địa bàn huyện có các tuyến giao  thông quan 

trọng đó là: Quốc lộ 7A nối liền với nước bạn Lào, QL 7B, QL 46, QL 15A, 

Đường 7C (N5) và các tuyến đường tỉnh lộ 533, 534...tạo cho Đô Lương đóng vai 

trò quan trọng trong mối giao lưu kinh tế - xã hội, trung tâm dịch vụ, thương mại 

khu vực miền Tây Nam Nghệ An. 

2.2. Khí hậu thời tiết 

Đô Lương có đặc trưng khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ nằm trong vùng 

nhiệt đới gió mùa, chịu sự tác động trực tiếp của gió mùa Tây Nam khô và nóng 



5 
 

(từ tháng 4 đến tháng 8) và gió mùa Đông Bắc lạnh, ẩm ướt (từ tháng 11 năm 

trước đến tháng 3 năm sau). Bên cạnh đó Đô Lương luôn chịu ảnh hưởng của 2 

loại gió chủ yếu gió mùa Đông Bắc và gió phơn Tây Nam, hàng năm ảnh hưởng 

bão và áp thấp nhiệt đới. Trung bình mỗi năm 2- 3 cơn bão và thường xuất hiện 

vào tháng 8 đến tháng 10, bão thường kèm theo mưa lớn lũ lụt, thiệt hại đến sản 

xuất và tài sản của nhân dân.  

2.3. Địa hình đất đai, thổ nhưỡng 

Huyện Đô Lương có địa hình đa dạng, địa hình nghiêng theo hướng Tây 

Bắc - Đông Nam; diện tích đồi núi chiếm khoảng 40% toàn huyện. Trên cơ sở địa 

hình, điều kiện KT-XH Đô Lương được phân thành 5 vùng có tiềm năng phát triển 

kinh tế kinh tế nông nghiệp như sau: 

- Vùng Tây Bắc, gồm các xã: Giang Sơn Tây, Giang Sơn Đông, Hồng Sơn, 

Bài Sơn, Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn đây là vùng khó khăn, địa bàn rộng điều 

kiện phát triển kinh tế còn hạn chế; diện tích 9.267,54 ha, chiếm 26,5% diện tích 

toàn huyện (chủ yếu đồi núi) phù hợp của vùng phát triển du lịch, trồng rừng, cây 

ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Vùng Tây Nam, gồm các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn,Đặng Sơn, Lưu Sơn, Đà 

Sơn, Trung Sơn, Thuận Sơn: diện tích 4.625,02 ha, chiếm 13,21%  (trong đó diện 

tích đất bãi kể cả 3 xã Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn là 670ha, chủ yếu bãi bồi ven 

Sông Lam; thuận lợi cho phát triển cây dâu tằm, cây ngô, đậu đỗ, rau củ quả các 

loại...... 

- Vùng trung tâm, gồm: Thị trấn, Đông Sơn, Tràng Sơn; diện tích 2.172.64 

ha chiếm 6,2 %.   

- Vùng lúa gồm Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Xuân 

Sơn, Tân Sơn,  Minh Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn; diện tích 9.412,29 

ha chiếm 26,89% diện tích toàn huyện (chủ yếu đất lúa) thế mạnh của vùng phát 

triển nông nghiệp tập trung, sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản. 

- Vùng Đông Nam,gồm các xã: Hiến Sơn, Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Trù Sơn, Đại 

Sơn, đây là vùng khó khăn nhưng cũng rất thuận lợi về giao thông;diện tích 

9.171,76 ha chiếm 26,2% diện tích toàn huyện (chủ yếu đất lúa, đồi núi thấp) lợi 

thế của vùng phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung như: Lúa, lạc, thủy sản, 

chăn nuôi gia súc, gia cầm và buôn bán trâu bò. 

2.4. Về lao động 

Đô Lương có nguồn nhân lực lao động nông thôn tương đối dồi dào, tổng số 

lao động khu vực nông thôn tính đến tháng 12 năm 2020 có 111.488 lao động, khu 

vực đô thị có 6.143 lao động, nhân dân Đô Lương có truyền thống cần cù lao 

động, sáng tạo, chịu khó. 



6 
 

2.5. Về thị trường 

Những năm qua, sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Đô Lương chưa có đầu 

ra ổn định, tình trạng được mùa, rớt giá vẫn xẩy ra thường xuyên, mặt khác một số 

sản phẩm đôi lúc còn bị tư thương ép giá. Nhằm khắc phục tình trạng trên, thời 

gian gần đây lãnh đạo UBND huyện đã hết sức quan tâm tìm đầu ra cho sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn bằng việc kết nối cung cầu với hệ thống siêu thị trong 

nước kết hợp với chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh hàng nông sản thực hiện quy trình sản xuất hàng hóa đảm bảo năng suất, 

chất lượng an toàn thực phẩm và mẫu mã, bao bì để đi vào các thị trường tiềm 

năng, dần kết nối cung cầu một cách chuyên nghiệp, hiệu quả. 
 

PHẦN II 

THỰC TRẠNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN 

XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 

 

I- TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

CAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn 

Tính đến 31/12/2020 huyện Đô Lương có tổng diện tích đất nông nghiệp là: 

25.026,40 ha chiếm 70,75% tổng diện tích tự nhiên, cụ thể như sau: 

1.1. Đất sản xuất nông nghiệp 

Toàn huyện có 15.637,89 ha, chiếm 44,21% tổng diện tích tự nhiên so với 

tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện Đô Lương, gồm: 

a) Đất trồng cây hàng năm: 11.339,23 ha, chiếm 32,06% tổng diện tích tự 

nhiên, gồm:  

- Đất trồng lúa 9.000,97 ha, chiếm 25,45% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 2.338,27 ha, chiếm 6,61% tổng diện tích tự 

nhiên. 

b) Đất trồng cây lâu năm: 4.298,66 ha, chiếm 12,15% tổng diện tích tự 

nhiên.    

1.2. Đất lâm nghiệp 

Toàn huyện có 8.776,27 ha, chiếm 24,81% tổng diện tích tự nhiên, trong đó: 

- Đất rừng sản xuất 7.760,80 ha, chiếm 21,94% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất rừng phòng hộ 1.015,47 ha, chiếm 2,87% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất rừng đặc dụng: Không có. 
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1.3. Đất nuôi trồng thủy sản (gồm các ao, hồ thả cá) 

Toàn huyện có 557,14 ha, chiếm 1,58% tổng diện tích tự nhiên. 

1.4. Đất nông nghiệp khác 

Toàn huyện có 55,11 ha, chiếm 0,16% tổng diện tích tự nhiên. 

2. Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng 

2.1. Hộ gia đình, cá nhân 

Hộ gia đình cá nhân 17.209,60 ha, chiếm 48,65% tổng diện tích tự nhiên. 

* Nhóm đất nông nghiệp 14.702,01 ha, chiếm 58,75% tổng diện tích tự 

nhiên. 

- Đất trồng cây hàng năm 9.302,11 ha, chiếm 82,03% tổng diện tích cây 

hàng năm. 

+ Đất trồng lúa hộ gia đình sử dụng 8.012,56 ha, chiếm 89,02% tổng diện 

tích đất lúa. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác hộ gia đình, cá nhân sử dụng 1.289,55 ha, 

chiếm 55,15% tổng diện tích đất cây hàng năm khác. 

- Đất trồng cây lâu năm 3.690,25 ha, chiếm 85,85% tổng diện tích đất cây 

lâu năm. 

- Đất lâm nghiệp hộ gia đình,cá nhân đang sử dụng 1.388,62 ha, chiếm 

15,82% diện tích đất lâm nghiệp. 

+ Đất rừng sản xuất hộ gia đình, cá nhân sử dụng 1.388,62 ha, chiếm 

17,89% diện tích đất rừng sản xuất. 

- Đất nuôi trồng thủy sản hộ gia đình, cá nhân sử dụng 297,06 ha, chiếm 

53,32% diện tích đất nuôi trồng thủy sản. 

- Đất nông nghiệp khác: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng 23,98 ha, chiếm 

43,51% diện tích đất nông nghiệp khác. 

2.2. Tổ chức trong nước sử dụng 

a) Tổ chức kinh tế sử dụng 2.529,18 ha, chiếm 7,15% tổng diện tích tự 

nhiên, bao gồm: 

* Nhóm đất nông nghiệp 2.197,39 ha, chiếm  8,78% diện tích đất nông 

nghiệp. 

- Đất trồng lúa 0,46 ha. 

- Đất rừng sản xuất các tổ chức đang sử dụng 1.666,41 ha, chiếm 21,47% 

diện tích đất rừng sản xuất. 
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- Đất rừng phòng hộ: Các tổ chức đang sử dụng 524,90 ha, chiếm 51,69% 

diện tích đất rừng phòng hộ. 

- Đất nuôi trồng thủy sản do tổ chức trong nước sử dụng 5,47 ha, chiếm 

0,98% diện tích đất nuôi trồng thủy sản. 

- Đất nông nghiệp khác do tổ chức trong nước sử dụng 0,14 ha, chiếm 

0,25% diện tích đất nông nghiệp khác. 

3. Công tác tích tụ đất đai 

- Tổng số trang trại 24, diện tích: 204,58 ha. 

- Số doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông, lâm, thủy sản: 02 doanh nghiệp. 

- Số hộ nông dân tích tụ ruộng đất từ 2 ha trở lên để sản xuất nông, lâm, 

thủy sản: 273 hộ, diện tích 1.125,89 ha. 

II- THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT 

NÔNG NGHIỆP 

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được cấp ủy, chính 

quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; ngày 12/11/2018, UBND huyện đã ban hành 

Quyết định số 2732/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Đô 

Lương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Những năm qua việc áp dụng 

công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã đạt được một số kết quả đó là: 

1. Về Trồng trọt: Bước đầu sử dụng một số công nghệ vào sản xuất như: 

Công nghệ tưới tiết kiệm, sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý đất và phòng trừ 

sâu bệnh hại, một số loại phân bón lá và chế phẩm điều hòa sinh trưởng; ứng dụng 

quy trình sản xuất VietGAP cho rau, bưởi, thanh long, chuối và nấm.  

2. Vê Chăn nuôi: Một số trang trại, hộ chăn nuôi tập trung có ứng dụng 

một số công nghệ như: Hệ thống tưới, làm mát bằng máy động cơ, quạt thông gió, 

chế phẩm xử lý chuồng trại. Có một vài mô hình với quy mô hộ ứng dụng đệm lót 

sinh học trong chăn nuôi lợn; chăn nuôi gà và một số mô hình nuôi trồng thủy sản 

theo hướng VietGAP. 

3. Về lâm nghiệp: Ứng dụng một số khâu tại vườn ươm như: Công nghệ 

tưới, công nghệ chăm sóc, bảo quản cây ở giai đoạn vườn ươm. 

II- HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế 

- Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức. Việc tích tụ 

ruộng đất theo Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới chỉ thực 

hiện theo định mức được giao đất của các nhân khẩu theo từng hộ gia đình, chưa 

hình thành vùng sản xuất có quy mô lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa. 
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- Tỷ lệ sử dụng giống có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ 

tiên tiến trong sản xuất còn ít; xây dựng các vùng sản xuất tập trung, chưa liên kết 

sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. 

- Một số sản phẩm nông nghiệp có dư lượng phân bón hóa học, dư lượng  

thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kích thích sinh trưởng còn cao, tác động 

đến sức cạnh tranh sản phẩm, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bùng 

phát dịch bệnh.     

- Nguồn nhân lực quản lý, kỹ thuật chuyên ngành nông nghiệp của huyện 

còn hạn chế về trình độ, năng lực, nhất là trong chuyển giao công nghệ tiên tiến 

nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Việc tổ chức sản xuất lại theo mô hình mới để vừa đáp ứng yêu cầu phát 

triển trên diện rộng, vừa ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, nâng cao tính cạnh 

tranh trong quá trình hội nhập kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. 

2. Nguyên nhân hạn chế 

- Về khách quan: Hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa tốt, 

nguồn lực đầu tư còn hạn chế; điều kiện khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, 

những năm gần đây thường không theo quy luật tự nhiên, dịch bệnh, khó lường; 

giá cả thị trường luôn biến động; nông dân thiếu vốn đầu tư, hệ thống cơ chế, 

chính sách hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thiếu 

đồng bộ, khó áp dụng. 

- Về chủ quan:  

+ Sản xuất nông nghiệp chưa mang lại hiệu quả, thu nhập trong lĩnh vực 

nông nghiệp thấp hơn nhiều so với một số ngành, nghề khác. 

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp của một số cấp ủy, 

chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức; công chức phụ trách nông nghiệp 

còn kiêm nhiệm, năng lực còn hạn chế.  

+ Công tác quy hoạch ngành nông nghiệp còn chậm, chưa hướng tới việc 

cải thiện năng lực cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản; vốn đầu tư cho ngành 

và trong nội bộ ngành còn dàn trải và sự gắn kết giữa các ngành và giữa các ngành 

với địa phương trong tìm đầu ra cho nông sản phẩm và thu hút đầu tư vào nông 

nghiệp còn yếu. 
 

PHẦN III 
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP TRONG TÁI CƠ 

CẤU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

 

I- MỤC TIÊU QUY HOẠCH, QUAN ĐIỂM CƠ CẤU 
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1. Quan điểm  

- Xây dựng và phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện nhằm xây dựng ngành 

nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, có năng suất, chất 

lượng và sức cạnh tranh cao; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX, 

trang trại, hộ nông dân tổ chức sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có sức 

cạnh tranh cao, phát triển theo hướng nông nghiệp bền vững, bảo đảm an toàn vệ 

sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện cơ cấu nông nghiệp theo cơ chế thị trường, nhưng phải bảo đảm 

các mục tiêu cơ bản về phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng; đẩy nhanh phát 

triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; đồng thời, chú trọng đáp ứng các yêu cầu về xã 

hội. 

- Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của 

các thành phần kinh tế, tập trung hỗ trợ: Chuyển giao khoa học, công nghệ, phát 

triển thị trường, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống, cung cấp thông tin, 

dịch vụ. 

- Tăng cường sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế, xã hội vào quá 

trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nông dân và doanh nghiệp trực tiếp đầu tư đổi 

mới quy trình sản xuất, công nghệ và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 

doanh và sử dụng tài nguyên. 

- Tái cơ cấu là một quá trình phức tạp, khó khăn và lâu dài cần được thường 

xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh phù hợp với thực tế trên 

cơ sở xây dựng một hệ thống giám sát, đánh giá và tham vấn thông tin phản hồi từ 

các bên liên quan. 

2. Mục tiêu đến năm 2025 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

- Khai thác tốt lợi thế tiềm năng phát triển ngành nông nghiệp của huyện; 

xây dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, có quy mô vừa và lớn, cân đối, 

phát triển bền vững, với giải pháp cơ bản là: Áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học, 

kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gắn 

với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; giảm thiểu các tác động bất lợi về 

môi trường, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân 

khu vực nông thôn. 

- Xây dựng, hoàn thiện và phát triển hình thức hợp tác, liên kết trong tổ 

chức sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của địa 

phương với sự vào cuộc quyết liệt của Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, 

nhà nông và các tổ chức xã hội. 
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- Phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và khả 

năng cạnh tranh; cải thiện đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và 

bảo vệ môi trường, sinh thái. 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học, 

công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, nông nghiệp hữu cơ, sinh học 

gắn với công nghiệp bảo quản, chế biến và chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP); mở rộng hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa kinh tế hộ gia 

đình, HTX với doanh nghiệp, với thị trường; từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho 

các sản phẩm. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Về Lĩnh vực trồng trọt  

Tập trung sử dụng các giống có ứng dụng công nghệ sử dụng ưu thế lai, 

công nghệ đột biến thực nghiệm và công nghệ sinh học để tạo ra các giống cây 

trồng mới có các đặc tính nông học ưu việt (năng suất cao, chất lượng tốt, có khả 

năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi do biến đổi khí hậu gây ra) phù hợp 

với yêu cầu thị trường; công nghệ nhân giống để đáp ứng nhu cầu cây giống có 

chất lượng cao, sạch bệnh, quy hoạch cụ thể cho các vùng kinh tế nông nghiệp 

như sau: 

- Quy hoạch vùng sản xuất rau, màu có ứng dụng công nghệ cao trên 21 xã, 

với diện tích 114,93 ha; trong đó cần quan tâm quy hoạch một số vùng sản xuất 

màu trọng điểm tại các xã: Lưu Sơn, Trung Sơn, Thuận Sơn, Bắc Sơn, Đông Sơn, 

Trù Sơn, Đại Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây. 

- Quy hoạch vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 23 xã 

với diện tích khoảng 994,88 ha; trong đó trước mắt cần quan tâm quy hoạch vùng 

sản xuất lúa trọng điểm tại các xã: Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Tân 

Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Hiến Sơn, Nhân Sơn, Xuân Sơn, Lam 

Sơn. 

- Quy hoạch vùng sản xuất lạc trên địa bàn 8 xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Ngọc 

Sơn, Trù Sơn, Hồng Sơn, Hòa Sơn, Thượng Sơn, Xuân Sơn, với diện tích 48,88 

ha. 

- Quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả trên địa bàn 9 xã: Giang Sơn Tây, 

Bắc Sơn, Trung Sơn, Đông Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn, Thượng Sơn, Trù Sơn, Đại 

Sơn, với diện tích 68,99 ha. 

- Quy hoạch vùng sản xuất cây dược liệu trên địa bàn 5 xã: Ngọc Sơn, Lam 

Sơn, Lạc Sơn, Hòa Sơn, Hiến Sơn, diện tích 11,27 ha. 

- Quy hoạch vùng lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu vực vườn 

ươm do Công ty TNHH 1TVLâm nghiệp Đô Lương quản lý. 
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b) Về lĩnh vực chăn nuôi  

- Quy hoạch vùng chăn nuôi trâu, bò thịt có ứng dụng công nghệ cao tại 9 

xã, với diện tích 20,84 ha. 

- Quy hoạch vùng chăn nuôi lợn giống, lợn thịt có ứng dụng công nghệ cao 

tại 10 xã, với diện tích 45,41 ha. 

- Quy hoạch vùng chăn nuôi gia cầm có ứng dụng công nghệ cao tại 6 xã, 

với diên tích 11,97 ha.  

c) Về nuôi trồng thủy sản 

Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản có ứng dụng công nghệ cao, vùng sản 

xuất theo tiêu chuẩn VietGap tại các xã: Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Lạc Sơn, Trù Sơn 

và một số địa phương khác. 

3. Định hướng đến năm 2030 

Trên cơ sở quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 

2025, phấn đấu mở rộng quy mô trên các lĩnh vực tăng diện tích quy hoạch từ 

1.322,17 ha đến năm 2025 lên 1.569,2 ha đến năm 2030 cụ thể: 

- Diện tích sản xuất rau, màu có ứng dụng công nghệ cao từ 114,93 ha quy 

hoạch đến năm 2025 lên 167,61 ha quy hoạch đến năm 2030. 

- Mở rộng diện tích lúa có ứng dụng công nghệ cao từ 994,88 ha quy hoạch 

đến năm 2025 lên 1.158,78 ha đến năm 2030. 

- Mở rộng vùng sản xuất lạc từ 48,88 ha quy hoạch đến năm 2025 lên 49,38 

ha đến năm 2030. 

- Mở rộng quy hoạch vùng trồng cây ăn quả có ứng dụng công nghệ cao từ 

68,99 ha đến năm 2025 lên 88,89 ha quy hoạch đến năm 2030. 

- Vùng sản xuất cây dược liệu có ứng dụng công nghệ cao từ 11,27 ha quy 

hoạch đến năm 2025 lên 18,97 ha đến năm 2030. 

- Quy hoạch vùng chăn nuôi trâu, bò thịt có ứng dụng công nghệ cao từ 

20,84 ha đến năm 2025 lên 21,94 ha đến năm 2030. 

- Vùng chăn nuôi lợn giống, lợn thịt có ứng dụng công nghệ cao từ 45,41 ha 

đến năm 2025 lên 46,36 ha đến năm 2030. 

- Chăn nuôi gia cầm có ứng dụng công nghệ cao tăng từ 11,97 ha đến năm 

2025 lên 12,47 ha đến năm 2030. 

(Có phụ lục kèm theo) 

II- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp về quản lý vùng quy hoạch ứng dụng công nghệ cao, tích 

tụ ruộng đất hình thành vùng sản xuất lớn 
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Việc phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi 

có tính bền vững nhất định bằng một số giải pháp cụ thể đó là:  

- Công tác quản lý vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần thực hiện 

theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

- Thực hiện tích tụ ruộng đất, tạo cánh đồng lớn, hình thành vùng sản xuất 

tập trung quy mô vừa và lớn trên địa bàn các xã: Bắc Sơn, Đông Sơn, Thịnh Sơn 

và một số địa phương khác để cung cấp hàng hóa nông sản chủ lực Đô Lương ra 

thị trường trong tỉnh, cả nước. 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất sản phẩm chính có 

lợi thế để tập trung chỉ đạo thực hiện; tăng cường quản lý giám sát, nâng cao hiệu 

lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch. 

- Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển 

nông nghiệp, nông thôn đã được phê duyệt. 

- Hàng năm cần tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để phù hợp 

với tình hình thực tế của từng địa phương. 

- Công tác quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải gắn 

với việc thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới. 

2. Giải pháp về khoa học và công nghệ 

- Lựa chọn ứng dụng công nghệ vào trong sản xuất phù hợp với thực tế 

nguồn lực của từng địa phương, từng loại đối tượng được đưa vào ứng dụng, công 

nghệ ứng dụng phải phù hợp với từng loại cây trồng, vật nuôi, phù hợp với từng 

địa bàn canh tác, tiểu vùng khí hậu. 

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ 

cao ở các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp có ứng dụng công nghệ 

cao trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, cá nhân có năng lực, trình độ, 

kinh nghiệm nhằm ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế 

biến. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch 

nhằm chuyển từ việc cung ứng sản phẩm nông nghiệp thô sang cung ứng sản 

phẩm nông nghiệp qua chế biến, góp phần hạn chế, khắc phục tình trạng được 

mùa, rớt giá, khắc phục tình trạng nông dân bị ép giá giữa mùa thu hoạch. 

3. Giải pháp về thu hút các doanh nghiệp, đầu tư phát triển vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
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- Xây dựng chương trình kêu gọi đầu tư, tổ chức các hội nghị nhằm mời gọi 

các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao ở các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ các loại nông 

sản hàng hóa có lợi thế trên địa bàn; 

- Xây dựng chính sách thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có tiềm lực 

về tài chính tham gia vào các khâu theo chuỗi giá trị sản phẩm.  

- Đổi mới hình thức hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, khuyến 

khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, hoạt động dịch vụ trong 

vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích phát triển kinh tế trang 

trại, hợp tác xã có năng lực sản xuất lớn thành các doanh nghiệp. 

4. Giải pháp về tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

a) Giải pháp về tổ chức sản xuất, liên kết, hợp tác phát triển 

Vận động nông dân tích tụ ruộng đất để liên kết sản xuất theo mô hình tổ 

hợp tác, hợp tác xã để tăng cường năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh, trên 

cơ sở đó sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp gắn với vùng sản xuất theo 

hướng mô hình ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Xây dựng mô hình liên kết bền vững giữa Hợp tác xã với các doanh nghiệp 

trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa từ khâu sản xuất 

đến tiêu thụ sản phẩm. 

b) Giải pháp về thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm  

- Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của vùng nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao và cho nhà đầu tư là yêu cầu cần thiết để vừa thực hiện mục tiêu 

của quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (giới thiệu và 

quảng bá sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao ra sản xuất đại trà), vừa tạo nguồn thu 

cho nhà đầu tư và cho hoạt động của vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

- Tăng cường phối hợp, liên kết phát triển thị trường tiêu dùng tập trung vào 

thị trường các thành phố, hệ thống siêu thị trong cả nước đối với sản phẩm từ rau, 

củ quả an toàn. 

- Xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP đã được công nhận. 

5. Giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ 

Thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy 

định của cấp có thẩm quyền. 

6. Giải pháp về bảo vệ môi trường  

- Khuyến khích mở rộng, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, 

vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 
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- Hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân vô cơ và khuyến 

khích chuyển sang các loại phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, phân vi sinh… trong 

sản xuất. Đặc biệt, sử dụng chế phẩm sinh học xử lý ao hồ tại vùng nuôi trồng 

thuỷ sản nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước sau khi thải ra môi trường. 

- Xây dựng thùng thu gom chất thải rắn như chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật, màng phủ nông nghiệp… tại các vùng sản xuất.  

7. Giải pháp về thông tin, tuyên truyền 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sản phẩm, kết quả 

ứng dụng, mô hình phát triển và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Tuyên truyền cho người dân về chất lượng sản phẩm sạch, an toàn và tạo thị 

trường công bằng cho các đối tác sản xuất.  

8. Giải pháp về nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực  

- Thu hút, tạo điều kiện hỗ trợ các Trường đại học, Viện nghiên cứu nông 

nghiệp, các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp đầu tư vào các vùng 

sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao. 

- Tổ chức tập huấn về quản lý sản xuất, về chuyên môn kỹ thuật sản xuất 

nông nghiệp đáp ứng việc ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất cho cán 

bộ từ huyện đến cơ sở để triển khai đến tận Nhân dân.  

9.  Giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

Ưu tiên đầu tư để xây dựng hệ thống giao thông đồng ruộng, thủy lợi vùng 

quy hoạch bảo tưới tiêu chủ động và tiết kiệm nước. Đầu tư xây dựng hệ thống 

điện đảm bảo cho việc sản xuất tại địa bàn; xây dựng hệ thống cấp, thoát nước cho 

các vùng sản xuất đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 
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PHẦN IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

 1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện Đề án. 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án đã được phê duyệt, tham mưu 

điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Đề án phù hợp với tình hình thực tế của từng vùng, 

địa phương. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ngành liên quan tham mưu, thực hiện 

chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, chính sách phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao theo quy định. 

- Kiểm tra, hướng dẫn và tham mưu chỉ đạo các biện pháp đảm bảo an toàn 

thực phẩm đối với các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn hợp tác xã nông nghiệp tìm kiếm thị trường trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch  

Phân bổ, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán kinh phí 

thực hiện cơ chế chính sách khi có chủ trương nguồn vốn theo đúng quy định của 

pháp luật. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường. 

- Tham mưu UBND huyện phương án xây mới, mở rộng vùng sản xuất, 

trang trại của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đảm bảo đúng quy định của luật đất 

đai, đảm bảo tốt công tác môi sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống 

dân sinh trong khu vực lân cận và vùng hạ du. 

- Kịp thời điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch nông thôn mới của từng vùng, địa phương. 

- Tham mưu UBND huyện phương án “dồn điền, đổi thửa, tích tụ đất” để 

hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô vừa và lớn. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Thực hiện thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các xã, thị trấn đảm bảo phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới 

của từng địa phương. 
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- Phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức cho các 

đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tham gia các hội chợ triển lãm. 

- Lựa chọn các giải pháp, các công nghệ được áp dụng đảm bảo phù hợp với 

từng loại hình sản xuất, quy mô và nguồn lực trong việc thực hiện ứng dụng công 

nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

5. Phòng Y tế  

Tăng cường kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực 

phẩm đối với các loại sản phẩm nông nghiệp, có nguồn gốc từ nông nghiệp trên 

địa bàn huyện. 

6.Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Dành thời lượng để tuyên truyền công tác thực hiện ứng dụng công nghệ 

cao gắn với cơ cấu lại nghành nông nghiệp tại địa phương. 

7. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Triển khai thực hiện các mô hình, dự án nông nghiệp có ứng dụng công 

nghệ cao để nhân ra diện rộng. 

- Hướng dẫn việc ứng dụng một số công nghệ mới vào sản xuất để các tổ 

chức, cá nhân thực hiện. 

- Làm đầu mối kết nối nông sản trên địa bàn huyện với hệ thống siêu thị 

trong cả nước để giải quyết đầu ra cho nông dân và tăng giá trị sản xuất. 

 8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

 - Trên cơ sở Đề án của huyện đã được phê duyệt, UBND các xã, thị trấn xây 

dựng quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp của địa phương đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của 

huyện và sát với tình hình thực tế của địa phương mình và nhu cầu chính đáng của 

người dân trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về đất đai, quản lý quy 

hoạch tại địa phương, trong đó có quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao. 

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhằm thu hút các doanh nghiệp nông 

nghiệp đầu tư vào địa bàn để phát triển nông nghiệp hàng hóa có ứng dụng công 

nghệ cao vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản, sơ chế sản phẩm nông nghiệp. 

- Rà soát quỹ đất của địa phương để có kế hoạch tích tụ ruộng đất, hình 

thành vùng sản xuất cánh đồng lớn tạo chuyển biến trong việc cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp tại địa phương, đồng thời thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ cao 

vào sản xuất, thu hoạch và phát triển hàng hóa nông sản phù hợp với từng loại đất, 

từng tiểu vùng khí hậu và tập quán canh tác. 
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- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình áp dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khâu bảo quản, chế biến nông 

sản, công nghệ tái tạo. 

- Ưu tiên phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGap, sử dụng phân vi sinh, chế phẩm sinh học trong chăn nuôi… 

- Thực hiện liên kết sản xuất, cung ứng đầu vào và bao tiêu sản phẩm nông 

nghiệp cho người dân. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, 

thị trấn căn cứ Đề án để cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, hiệu quả, tạo 

chuyển biến trong việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện nhà, góp phần phát 

triển kinh tế- xã hội Đô Lương giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 

theo tinh thần Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 

và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân./. 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG                                                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  
        

PHỤ LỤC 

Tổng hợp quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Đô Lương  

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  

      

TT 

  

Nội dung Quy hoạch 

  

Quy hoạch đến năm 2025 Định hướng Quy hoạch đến năm 2030 

Địa điểm Diện tích 

quy 
hoạch  

(ha) 

Địa điểm Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Xóm, xã 
Xứ  

đồng 
Xóm, xã 

Xứ  

đồng 

I Vùng SX rau màu, hoa     114,93     167,61 

1 Xã Giang Sơn Đông     8     4 

    X. Nam Tân, Giang Đông Đồng màu 3       

    X. Nam Tân, Giang Đông Bảy Mẫu 5       

          X. Yên Tân, Giang Đông Xưởng Bộ 4 

2 Xã Bài Sơn     2,58     2,58 

    XÓm 1, xã Bài Sơn Hàng Cau 0,38 XÓm 1, xã Bài Sơn Hàng Cau 0,38 

    Xóm 3, xã Bài Sơn Ca 4 0,5 Xóm 3, xã Bài Sơn Ca 4 0,5 

    Xóm 3, xã Bài Sơn Làng Eo 1,7 Xóm 3, xã Bài Sơn Làng Eo 1,7 

3 Xã Ngọc Sơn 
Xóm Phúc Yên, xã Ngọc 
Sơn Chuyển dân 4 

Xóm Phúc Yên, xã Ngọc 
Sơn Chuyển dân 4 

4 Xã Lam Sơn     1     2 

    Xóm 1, xã Lam Sơn Bãi sông 0,5 Xóm 1, xã Lam Sơn Bãi sông 1 

    Xóm 1, xã Lam Sơn Bãi sông 0,5 Xóm 1, xã Lam Sơn Bãi sông 1 

5 Xã Bồi Sơn Xóm Hiệp Lực, xã Bồi Sơn Nương Cộ  3,6 Xóm Hiệp Lực, xã Bồi Sơn Nương Cộ  3,6 

6 Xã Nam Sơn Xóm 6, xã Nam Sơn Mạnh Ao 1,6 Xóm 6, xã Nam Sơn Mạnh Ao 1,6 

7 Xã Bắc Sơn     5,7     6,9 

    Xóm 2, xã Bắc Sơn Dâu 3,3 Xóm 2, xã Bắc Sơn Hối 1,5 

    Xóm 1, xã Bắc Sơn Dâu 2,4 Xóm 1, xã Bắc Sơn Sấp Xán 5,4 

8 Xã Lưu Sơn     8,1     2,6 
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    Xóm Lưu Thọ, xã Lưu Sơn Bãi Lưu Mỹ 5,6 Xóm Lưu Thọ, xã Lưu Sơn Vùng Vắt 2,6 

    Xóm Lưu Quang Bãi Lưu Mỹ 2,5       

9 Xã Đà Sơn     3,7     20,1 

    Xóm 5, xã Đà Sơn Đồng Phủ 3,7       

          Xóm 1, xóm 3, xã Đà Sơn Bãi Sủi 8,7 

          XÓm 1, xã Đà Sơn Nương Cháy 11,4 

10 Xã Trung Sơn     9,13     32,63 

    Xóm 3, xã Trung Sơn Đồng Hác 1,63 Xóm 3, xã Trung Sơn Đồng Hác 1,63 

    Xóm 3, xã Trung Sơn Cây Sy 7,5       

          Xóm 3, xã Trung Sơn Đề Nghè,Cửa Điểm 11 

          Xóm 2, xã Trung Sơn Bãi bồi 20 

11 Xã Đông Sơn     8     6 

    Xóm 2, 3 xã Đông Sơn Phủ 3,5 Xóm 2, 3 xã Đông Sơn Cồn Lường 6 

    Xóm 1, 4 Lối 4,5       

12 Xã Lạc Sơn     1,07     0,6 

    Xóm 2, xã Lạc Sơn Vùng Lòi 0,57       

    Xóm 3, xã Xuân Sơn Trước Bia Khải Sơn 0,5 Xóm 3, xã Xuân Sơn Trước Bia Khải Sơn 0,6 

13 Xã Minh Sơn     7     9 

    Xóm Thượng Đại Chăn nuôi 2 Xóm Thượng Đại Chăn nuôi 2 

    Xóm Thái Trung Chăn Nuôi 1,5 Xóm Thái Trung Chăn Nuôi 1,5 

    Xóm Bình Cát Làng Diệc 1,5 Xóm Bình Cát Làng Diệc 1,5 

    Xóm Hội Long Nương Cầu 0,5 Xóm Hội Long Nương Cầu 2 

    Xóm Văn Quang Lò Gạch. Giáp Phú 1,5 Xóm Văn Quang Lò Gạch. Giáp Phú 1,5 

          Xóm Yên Đông Đồng Phần Trăm cũ 0,5 

14 Xã Nhân Sơn Xóm Văn Tân, xã Nhân Sơn Lăng Lình 2,5 Xóm Văn Tân, xã Nhân Sơn Lăng Lình 2,5 

15 Xã Yên Sơn Xóm Tân Trung Thịnh Đồng Thọ 2 Xóm Tân Trung Thịnh Đồng Thọ 2 

16 Xã Tân Sơn     10,45     12,5 

    Xóm 1, xã Tân Sơn Vùng Rau 3 Xóm 1, xã Tân Sơn Vùng Rau 4 

    Xóm 3, xã Tân Sơn Vũng Chinh 0,45 Xóm 3, xã Tân Sơn Vũng Chinh 0,5 

    Xóm 5, xã Tân Sơn Kho Cửa Đền 7 Xóm 5, xã Tân Sơn Kho Cửa Đền 8 

17 Xã Thái Sơn     8     17,9 



21 
 

    Xóm 1, xã Thái Sơn 
Đồng Eo, Hóc 
Trạng 4 Xóm 1, xã Thái Sơn Đồng Eo, Hóc Trạng 7 

        Xóm 2, xã Thái Sơn Đồng Eo, Đồng Chăm 3 

          Xóm 3, xã Thái Sơn Lối Rậm 1,9 

    Xóm 5, xã Thái Sơn Nam Sơn 4 Xóm 5, xã Thái Sơn Nam Sơn 6 

18 Xã Thượng Sơn     12,7     12,7 

    Xóm 1, xã Thượng Sơn Vàng Lồ 4,6 Xóm 1, xã Thượng Sơn Vàng Lồ 4,6 

    Xóm 2, xã Thượng Sơn 
Làng Giới, Cây 
Chai 4,2 Xóm 2, xã Thượng Sơn Làng Giới, Cây Chai 4,2 

    Xóm 3, xã Thượng Sơn 
Cây Chai, Nhà 
Cảnh 3,9 Xóm 3, xã Thượng Sơn Cây Chai, Nhà Cảnh 3,9 

19 Xã Hiến Sơn Xóm Văn Đồng, Hiến Sơn Đồng Ao 1,3 Xóm Văn Đồng, Hiến Sơn Đồng Ao 1,3 

20 Xã Trù Sơn Xóm 1, 2 xã Trù Sơn 
Đồng Chăn, Nhưng 
Cát 7 Xóm 1, 2 xã Trù Sơn 

Đồng Chăn, Nhưng 
Cát 10 

21 Xã Đại Sơn Xóm 3, xã Đại Sơn Bàu Lè 7,5 Xóm 3, xã Đại Sơn Bàu Lè 7,5 

22 Xã Mỹ Sơn       Xóm 4, xã Mỹ Sơn Đồng Lèn 5,6 

II Vùng Quy hoạch sản xuất lúa     994,88     1158,8 

1 Xã Giang Sơn Đông       X. Đông Xuân, Giang Đông Đông Xuân 25 

2 Xã Giang Sơn Tây     18,5 0 0 46,2 

    Xóm 1, xã Giang Sơn Tây Mua Quân 10,5 Xóm 1, xã Giang Sơn Tây Mua Quân 21,6 

    Xóm 2, xã Giang Sơn Tây 
Kho cũ, Cần 
Lội,Cần Mỗi 8 Xóm 2, xã Giang Sơn Tây 

Kho cũ, Cần Lội,Cần 
Mỗi 24,6 

3 Xã Hồng Sơn Xóm 4, xã Hồng Sơn Đồng Mương Bùi 15       

4 Xã Bài Sơn             

5 Xã Ngọc Sơn     9     9 

    
Xóm Phúc Yên, Thống 
Nhất Cây Mưng 5,8 

XÓm Phúc Yên, Thống 
Nhất Cây Mưng 5,8 

    Xóm Cộng Hòa, Ngọc Sơn Caáo, Thiêm 3,2 Xóm Cộng Hòa, Ngọc Sơn Caáo, Thiêm 3,2 

6 Xã Nam Sơn     8,8     8,8 

    Xóm 4, xã Nam Sơn Đồng Du 4,6 Xóm 4, xã Nam Sơn DĐồng Du 4,6 

    Xóm 3, xã Nam Sơn Đồng Nàm 4,2 Xóm 3, xã Nam Sơn Đồng Nàm 4,2 

7 Xã Bắc Sơn     18,2     4 

    Xóm 3, xã Bắc Sơn Cây Trổ 13,2 Xóm 3, xã Bắc Sơn Caây Trồng 4 



22 
 

    Xóm 2, xã Bắc Sơn Vũng 5       

8 Xã Đông Sơn Xóm 1,2,3,4,5 Đìa Su 20   Thúp Lúp 18 

9 Xã Lạc Sơn     23     30 

    Xóm 1, xã Lạc Sơn 
Đồng Kè, Cựa Rú,  
Thanh Niên 8 Xóm 1, xã Lạc Sơn 

Đồng Kè, Cựa Rú,  
Thanh Niên 10 

    Xóm 2, xã Lạc Sơn 

Tám Sào, Ông 
Long,  
Vùng Thìn 5 Xóm 2, xã Lạc Sơn 

Tám Sào, Ông Long,  
Vùng Thìn 6 

    Xóm 3, xã Lạc Sơn 
Bục Bục, Trưa mạ,  
Cổng Điểm 5 Xóm 3, xã Lạc Sơn 

Bục Bục, Trưa mạ,  
Cổng Điểm 8 

    Xóm 4, xã Lạc Sơn Đồng Kè 5 Xóm 4, xã Lạc Sơn Đồng Kè 6 

10 Xã Xuân Sơn     31,8     31,8 

    Xóm 1, xã Xuân Sơn Kỹ thuật, Đồng Cồn 3,1 Xóm 1, xã Xuân Sơn Kỹ thuật,Đồng Cồn 3,1 

    Xóm 6, xã Xuân Sơn Lò Ngói, Thọ Đụa 9,8 Xóm 6, xã Xuân Sơn Lò Ngói, Thọ Đụa 9,8 

    Xóm 6, xã Xuân Sơn Khe Giang Chọ Vọc 18,9 Xóm 6, xã Xuân Sơn Khe Giang Chọ Vọc 18,9 

11 Xã Minh Sơn     396,93     394,93 

    Xóm Thượng Đại 
La Lả, Lác, Chẻo 
Bảo 63 Xóm Thượng Đại La Lả, Lác, Chẻo Bảo 63 

    
Xóm Thái Trung,  
xóm Bình Cát 

Chăn nuôi, Chẻo  
Bẻo, Đồng Mốt,  
Mụ Hờ 106,4 

Xóm Thái Trung,  
xóm Bình Cát 

Chăn nuôi, Chẻo  
Bẻo, Đồng Mốt,  
Mụ Hờ 106,4 

    Xóm Hội Long Vùng 37, 24, Chùa 52 Xóm Hội Long Vùng 37, 24, Chùa 50,5 

    Xóm Văn Quang Sau Đồng, Đầm, … 59,8 Xóm Văn Quang Sau Đồng, Đầm, … 59,8 

    Xóm Nguyên Thọ Đồng Sắn 54,27 Xóm Nguyên Thọ Đồng Sắn 54,27 

    Xóm Yên Đông 

Lòi Chứa, Vụ Đông,  
Màu, Trọt, Thái 
Bình 61,46 Xóm Yên Đông 

Lòi Chứa, Vụ Đông,  
Màu, Trọt, Thái Bình 60,96 

12 Xã Nhân Sơn     101,9     101,9 

    Xóm Văn Mỹ, Đào Mỹ Hạ Đê 56,2 Xóm Văn Mỹ, Đào Mỹ Hạ Đê 56,2 

    
Xóm V Mỹ, V Vương, V 
Khuê Hạ Đê 45,7 

Xóm V Mỹ, V Vương, V 
Khuê Hạ Đê 45,7 

13 Xã Yên Sơn     12,5     12,5 

    Xóm Hoa trường, Yên Sơn Vùng kỹ thuật 6,39 Xóm Hoa trường, Yên Sơn Vùng kỹ thuật 6,2 
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Xóm Minh Hòa, xã Yên 
Sơn Vùng Kỹ thuật 6,11 

Xóm Minh Hòa, xã Yên 
Sơn Vùng Kỹ thuật 6,3 

14 Xã Văn Sơn     81,75     81,75 

    
Xóm 1, xã Văn Sơn 

Cây mưng, Đồng 
Quan 

15,5 Xóm 1, xã Văn Sơn Cây mưng, Đồng Quan 15,5 

    
Xóm 2, xã Văn Sơn 

Cải tạo, đồng quan, 
vùng Tram 

18,35 Xóm 2, xã Văn Sơn 
Cải tạo, đồng quan, 
vùng Tram 

18,35 

    Xóm 3, xã Văn Sơn Cao Sản, Ra Đa 13,9 Xóm 3, xã Văn Sơn Cao Sản, Ra Đa 13,9 

    Xóm 4, xã Văn Sơn Cao Sản, Ra Đa 14,7 Xóm 4, xã Văn Sơn Cao Sản, Ra Đa 14,7 

    Xóm 5, xã Văn Sơn Cao Sản, Ra Đa 19,3 Xóm 5, xã Văn Sơn Cao Sản, Ra Đa 19,3 

15 Xã Thịnh Sơn 
Xóm Đại Đồng,  
Thinh Tâm, Yên Thế 

Đồng Chăm 12,76 
Xóm Đại Đồng,  
Thinh Tâm, Yên Thế 

Đồng Chăm 12,76 

16 Xã Hòa Sơn     13,6     18,7 

    
Xóm Yên Sơn 

Đồng tròi, đồng 
trục, đồng chăm  7 

Xóm Yên Sơn 
Đồng tròi, đồng trục, 
đồng chăm  3 

    Xóm Minh Thọ 5 sào, 6 sào, cửa eo 6,6 Xóm Hiệp Hòa Cơn Lách 5 

          Xóm Minh Thọ 5 sào, 6 sào, cửa eo 5,7 

          Xóm Hồ Sen Khuôn Nương Chê, Yên Lý 5 

17 Xã Tân Sơn     10     16 

    Xóm 4, xã Tân Sơn Bắc Rổng 5 Xóm 4, xã Tân Sơn Bắc Rổng 8 

    Xóm 5, xã Tân Sơn Bắc Rổng 5 Xóm 5, xã Tân Sơn Bắc Rổng 8 

18 Xã Thái Sơn     15     89,3 

          Xóm 3, xã Thái Sơn Mũi Chầu, Đồng Lòi 26 

          Xóm 4, xã Thái Sơn Cửa Đình, Đồng Rao 20,5 

            Thủy Hoàng 21 

    Xóm 6, xã Thái Sơn Vùng trên N5 15 Xóm 6, xã Thái Sơn Vùng trên N5 21,8 

19 Xã Quang Sơn     23     23 

    Xóm 1, 2 Trùa: 2, 3, 4 17 Xóm 1, 2 Trùa: 2, 3, 4 17 

    Xóm 3, xã Quang Sơn Nhà thờ 6 Xóm 3, xã Quang Sơn Nhà thờ 6 

20 Xã Thượng Sơn     99,24     99,24 

    Xóm 1, xã Thượng Sơn Vàng Lồ 4,6 Xóm 1, xã Thượng Sơn Vàng Lồ 4,6 
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    Xóm 2, xã Thượng Sơn 
Đ. Đận, Đ. Chăm,  
Cửa Đình 14,9 Xóm 2, xã Thượng Sơn 

Đ. Đận, Đ. Chăm,  
Cửa Đình 14,9 

    Xóm 3, xã Thượng Sơn Bàu Cầm, Đ.Truông 9,3 Xóm 3, xã Thượng Sơn Bàu Cầm, Đ.Truông 9,3 

    Xóm 4,5 xã Thượng Sơn Đồng Rướng 12,2 Xóm 4,5 xã Thượng Sơn Đồng Rướng 12,2 

    Xóm 6, xã Thượng Sơn 
Phướn, C. Đập, 
Hàng tre 24,04 Xóm 6, xã Thượng Sơn 

Phướn, C. Đập, Hàng 
tre 24,04 

    Xóm 7, xã Thượng Sơn 
Đ. Lụi, Màn Rợ, 
Đ.Hà 15,7 Xóm 7, xã Thượng Sơn Đ. Lụi, Màn Rợ, Đ.Hà 15,7 

    Xóm 8, xã Thượng Sơn 
Cồn Chiếng, Đ. Lụi,  
Đ. Hà, Bùi Sâu 18,5 Xóm 8, xã Thượng Sơn 

Cồn Chiếng, Đ. Lụi,  
Đ. Hà, Bùi Sâu 18,5 

21 Xã Hiến Sơn 
Xóm Văn trường, Văn  
Đồng, Lương Thiện Cửa Troi, Cao Sản 30 

Xóm Văn trường, Văn  
Đồng, Lương Thiện Cửa Troi, Cao Sản 36 

22 Xã Trù Sơn Xóm 2, 3 xã Trù Sơn 
Đồng Chăn, Nhưng 
Cát 20 Xóm 2, 3 xã Trù Sơn 

Đồng Chăn, Nhưng 
Cát 20 

23 Xã Đại Sơn     33,9     33,9 

    Xóm 6 Đồng Đập Đồng Đập 6,3 Xóm 6 Đồng Đập Đồng Đập 6,3 

    Xóm 8 Đồng Tròng Đồng Tròng 27,6 Xóm 8 Đồng Tròng Đồng Tròng 27,6 

24 Xã Mỹ Sơn       Xóm 1, xã Mỹ Sơn Cờ Đỏ 46 

III Vùng Quy hoạch sản xuất lạc     48,88     49,38 

1 Xã Hồng Sơn       Xóm 3, xã Hồng Sơn Xứ Thung, Xứ Thang 5 

2 Xã Ngọc Sơn 
Xóm Đồng Tâm, xã Ngọc 
Sơn Chuyển dân 1,2 

Xóm Đồng Tâm, xã Ngọc 
Sơn Chuyển dân 1,2 

3 Xã Nam Sơn Xóm 4, xã Nam Sơn Vùng Yêm 2,2 Xóm 4, xã Nam Sơn Vùng Yêm 2,2 

4 Xã Bắc Sơn     7,5     0 

    Xóm 1, xã Bắc Sơn Lòi De 3       

    Xóm 2, xã Bắc Sơn Hối Ngoài 4,5       

5 Xã Xuân Sơn Xóm 4, xã Xuân Sơn Di Dân 1,18 Xóm 4, xã Xuân Sơn Di Dân 1,18 

6 Xã Hòa Sơn     5     8 

    Xóm Yên Sơn Cửa mương 2 Xóm Yên Sơn Cửa mương 3 

    Xóm Minh Thọ, Vạn Yên Nương Không 3 Xóm Minh Thọ, Vạn Yên Nương Không 5 

7 Xã Thượng Sơn     11,8 0 0 11,8 

    Xóm 1, xã Thượng Sơn Eo Thông Cạn 4,2 Xóm 1, xã Thượng Sơn Eo Thông Cạn 4,2 

    Xóm 3, 4xã Thượng Sơn Đồng Cuốc Bàn 5,6 Xóm 3, 4xã Thượng Sơn Đồng Cuốc Bàn 5,6 
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    Xóm 5, xã Thượng Sơn V.Rộng+Cựa Lối 2 Xóm 5, xã Thượng Sơn V.Rộng+Cựa Lối 2 

8 Xã Trù Sơn Xóm 5, xã Trù Sơn Đồng Rời 20 Xóm 5, xã Trù Sơn Đồng Rời 20 

IV Vùng sản xuất cây ăn quả     68,99     88,89 

1 Xã Giang Sơn Tây     27     54,4 

    Xóm 2, xã Giang Sơn Tây Đồng Minh 12 Xóm 2, xã Giang Sơn Tây Đồng Minh 27,3 

    Xóm 3, xã Giang Sơn Tây Bắc Giang 15 Xóm 3, xã Giang Sơn Tây Bắc Giang 27,1 

2 Xã Bắc Sơn Xóm 2, xã Bắc Sơn Cửa Nghè 3,5       

3 Xã Trung Sơn     2     0 

    Xóm 1, xã Trung Sơn Khe Nhà Vàng 1       

    Xóm 4, xã Trung Sơn Cồn Phúc Đầy 1       

4 Xã Đông Sơn     8     6 

    Xóm Thống Nhất 
Thùng Giàng, Hồ 
Trẹo 4       

    Xóm 2, xã Đông Sơn Cây Cồng 4 Xóm 2, xã Đông Sơn Chọ Mái 6 

5 Xã Lạc Sơn Xóm 1, xã Lạc Sơn Vùn Chùa Vành 2 Xóm 1, xã Lạc Sơn Vùn Chùa Vành 2 

6 Xã Xuân Sơn     11,09     11,09 

    Xóm 3, xã Xuân Sơn Màu Đình Nam 1,12 Xóm 3, xã Xuân Sơn Màu Đình Nam 1,12 

    Xóm 5, xã Xuân Sơn Mít 3,14 Xóm 5, xã Xuân Sơn Mít 3,14 

    Xóm 5, xã Xuân Sơn Đất màu di dân 3,32 Xóm 5, xã Xuân Sơn DĐất màu di dân 3,32 

    Xóm 5, xã Xuân Sơn Đa Huệ 3,51 Xóm 5, xã Xuân Sơn Đa Huệ 3,51 

7 Xã Thượng Sơn Xóm 7, 8 xã Thượng Sơn Đồng Ba Thi 5,4 Xóm 7, 8 xã Thượng Sơn Đồng Ba Thi 5,4 

8 Xã Trù Sơn Xóm 9, xã Trù Sơn Đồng Làm 5 Xóm 9, xã Trù Sơn Đồng Làm 5 

9 Xã Đại Sơn Xóm 8, xã Đại Sơn Thung Dự 5 Xóm 8 Thung Dự Thung Dự 5 

V Vùng sản xuất cây dược liệu     11,27     18,97 

1 Xã Ngọc Sơn 
Xóm Phúc Yên, xã Ngọc 
Sơn Bãi Tràng 2 

Xóm Phúc Yên, xã Ngọc 
Sơn Bãi Tràng 2 

2 Xã Lam Sơn     5,2     11 

    Xóm 1, xã Lam Sơn Bãi sông 3,2 Xóm 1, xã Lam Sơn Bãi sông 7 

    Xóm 1, xã Lam Sơn Bãi sông 2 Xóm 1, xã Lam Sơn Bãi sông 4 

3 Xã Lạc Sơn Xóm 1, xã Lạc Sơn Vùng Chùa Vành 2 Xóm 1, xã Lạc Sơn Vùng Chùa Vành 2 

4 Xã Hòa Sơn Xóm Vạn Yên, xã Hòa Sơn Trang trại 1,4 Xóm Vạn Yên, xã Hòa Sơn Trang trại 3,3 

5 Xã Hiến Sơn Xóm Văn Đồng, Hiến Sơn DĐồng Ao 0,67 Xóm Văn Đồng, Hiến Sơn DĐồng Ao 0,67 



26 
 

VI Vùng chăn nuôi trâu, bò thịt     20,84     21,94 

1 Xã Bài Sơn Xóm 1, xã Bài Sơn Rành Rành 6,3 Xóm 1, xã Bài Sơn Rành Rành 6,3 

2 Xã Ngọc Sơn Xóm Phúc yên, Thống Nhất Chuyển dân 1 Xóm Phúc yên, Thống Nhất Chuyển dân 1 

3 Xã Lạc Sơn Xóm 4, xã Lạc Sơn Vùng Đồng Nẩm 0,5 Xóm 4, xã Lạc Sơn Vùng Đồng Nẩm 0,6 

4 Xã Xuân Sơn     4,49 0 0 4,49 

    Xóm 2, xã Xuân Sơn Đồng Bông 2,24 Xóm 2, xã Xuân Sơn Đồn Bông 2,24 

    Xóm 3, xã Xuân Sơn Màu Đình 2,25 Xóm 3, xã Xuân Sơn Màu Đình 2,25 

5 Xã Tân Sơn Xóm 6, xã Tân Sơn Lò Gạch 2 Xóm 6, xã Tân Sơn Lò Gạch 3 

6 Xã Thái Sơn Xóm 3, 4 xã Thái Sơn Đồng Hà 8,5 Xóm 3, 4 xã Thái Sơn Đồng Hà 8,5 

7 Xã Quang Sơn Xóm 3, xã Quang Sơn   2 Xóm 3, xã Quang Sơn   2 

8 Xã Thượng Sơn Vùng Cục Bàn, Mũ màn 
Vùng Cục Bàn, Mũ 
màn 3,9 Vùng Cục Bàn, Mũ màn 

Vùng Cục Bàn, Mũ 
màn 3,9 

9 Xã Hiến Sơn 
Xóm Long Thọ xã Hiến 
Sơn Rú Múa 0,45 

Xóm Long Thọ xã Hiến 
Sơn Rú Múa 0,45 

10 Xã Trù Sơn Xóm 2, 7, 9 xã Trù Sơn Vu, Bốn cả 10 Xóm 2, 7, 9 xã Trù Sơn Vu, Bốn cả 10 

VII 

Vùng chăn nuôi lợn giống và lợn 

thịt     45,41     46,357 

1 Xã Giang Sơn Đông X. Đông Xuân, Giang Đông     Xóm Đông Xuân Vệ Nhà Chay 0,947 

2 Xã Ngọc Sơn Xóm Phúc yên, Thống Nhất Chuyển dân 0,2 Xóm Phúc yên, Thống Nhất Chuyển dân 0,2 

3 Xã Lam Sơn     7     7 

    Xóm 3, xã Lam Sơn Thung Buồng 1 Xóm 3, xã Lam Sơn Thung Buồng 1 

    Xóm 4, xã Lam Sơn 
Lẫy Mỗi, Chay 
Khiêm 6 Xóm 4, xã Lam Sơn Lẫy Mỗi, Chay Khiêm 6 

4 Xã Nam Sơn Xóm 3, xã Nam Sơn Vùng Đồng Chay 2,2 Xóm 3, xã Nam Sơn Vùng Đồng Chay 2,2 

5 Xã Tràng Sơn Xóm 1, xã Tràng Sơn   19,15     19,15 

      Khe Gát 11,3 Xóm 1, xã Tràng Sơn Khe Gát 11,3 

    Xóm 5, xã Tràng Sơn Khe Khế 7,85 Xóm 5, xã Tràng Sơn Khe Khế 7,85 

6 Xã Lạc Sơn Xóm 4, xã Lạc Sơn Vùng Đồng Nẩm 1 Xóm 4, xã Lạc Sơn Vùng Đồng Nẩm 1 

7 Xã Xuân Sơn Xóm 4, xã Xuân Sơn Nhà Dừa 4,4 Xóm 4, xã Xuân Sơn Nhà Dừa 4,4 

8 Xã Tân Sơn Xóm 2, xã Tân Sơn Cồn Cáo 2,6 Xóm 2, xã Tân Sơn Cồn Cáo 2,6 

9 Xã Thái Sơn Xóm 3, 4, xã Thái Sơn Đồng Hà 8,5 Xóm 3, 4, xã Thái Sơn Đồng Hà 8,5 

10 Xã Hiến Sơn 
Xóm Văn Trường, Hiến 
Sơn Rú Chè 0,36 

Xóm Văn Trường, Hiến 
Sơn Rú Chè 0,36 
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VIII Vùng chăn nuôi gia cầm     11,97     12,47 

1 Xã Nam Sơn Xóm 1, xã Nam Sơn Vùng Chọ Mại 2 Xóm 1, xã Nam Sơn Vùng Chọ Mại 2 

2 Xã Trung Sơn     4,59     4,59 

    Xóm 1, xã Trung Sơn Cửa Vạn 1,59     1,59 

    Xóm 1, xã Trung Sơn Vùng Hao 1     1 

    Xóm 4, xã Trung Sơn Cồn Vạng 2     2 

3 Xã Lạc Sơn Xóm 4, xã Lạc Sơn Vùng Đồng Nẩm 0,5 Xóm 4, xã Lạc Sơn Vùng Đồng Nẩm 1 

4 Xã Xuân Sơn     4,88     4,88 

    Xóm 4, xã Xuân Sơn Nhà Dừa 4,5 Xóm 4, xã Xuân Sơn Nhà Dừa 4,5 

    Xóm 1, xã Xuân Sơn Cộng Tiên Ngoài 0,38 Xóm 1, xã Xuân Sơn Cộng Tiên Ngoài 0,38 

5 Xã Yên Sơn Xóm Hoa trường, Yên Sơn Vùng Đầu Sầy 3,22 Xóm Hoa trường, Yên Sơn Vùng Đầu Sầy 3,22 

6  Xã Trù Sơn Xóm 5, 9 xã Trù Sơn Đồng Cựa 5 Xóm 5, 9 xã Trù Sơn Đồng Cựa 10 

IX Vùng sản xuất chè      4,8     4,8 

1 Xã Đông Sơn     4,8     4,8 

    Xóm Thống Nhất Vùng Hóc 2,8     2,8 

    Xóm 2 Thùng, Vệ Quần 2     2 

Tổng cộng     1321,97     1569,2 
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