
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Sơn La, ngày      tháng  3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

 Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch Khuyến nông cấp tỉnh năm 2023 
 

 

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính 

phủ về khuyến nông; 

Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực 

hiện hoạt động khuyến nông;   

Căn cứ Nghị quyết số 134/2020/NQ-HĐND ngày 01/7/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sơn La Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động 

khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Phê duyệt Chương trình khuyến nông địa phương giai đoạn 2020 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

 Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số     

87/TTr-SNN ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch sửa đổi, 

bổ sung Khuyến nông cấp tỉnh năm 2023 (Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 

04/10/2022 của UBND tỉnh) với các nội dung sau: 

 I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG MỤC II CỦA KẾ HOẠCH SỐ 

244/KH-UBND NGÀY 04/10/2022 CỦA UBND TỈNH NHƯ SAU 

“ 1. Thông tin tuyên truyền 

a) Xây dựng phóng sự khuyến nông và phát bài điểm giá thị trường trên 

Đài truyền hình tỉnh: 01 năm 

- Mục tiêu: Cung cấp thông tin về hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.  

- Nội dung thực hiện:  

+ 12 phóng sự khuyến nông và 24 tin bài điểm giá thị trường, tổng quan 

vật tư nông nghiệp (02 bài điểm giá/tháng, được phát vào tối thứ 7 tuần thứ 2 và 

tuần thứ 4 háng tháng). 

+ Xây dựng các phóng sự khuyến nông trên sóng phát thanh - Truyền 

hình tỉnh để cung cấp thông tin về Khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản 

xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Tuyên truyền, khuyến cáo để mở rộng và nhân diện 

các mô hình khuyến nông đạt hiệu quả; thông tin giá cả thị trường nông sản, vật 

tư nông nghiệp; tổng quan vật tư nông nghiệp cuối tháng trên sóng Phát thanh - 

truyền hình tỉnh Sơn La. 

b) In và phát hành Nông lịch Sơn La năm 2024: 

- Mục tiêu: Phục vụ tra cứu thông tin về mùa vụ, thời tiết trong nông lịch; 
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giúp cán bộ khuyến nông cơ sở, lãnh đạo của xã, bản chỉ đạo, hướng dẫn sản 

xuất đảm bảo mùa vụ. 

- Đối tượng: Phát hành đến lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh; Lãnh 

đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Tổ, Bản, Tiểu 

khu, Xã, Phường, Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Các Trung tâm 

dịch vụ (kỹ thuật) Nông nghiệp các huyện, thành phố; Bưu điện văn hoá xã, 

Khuyến nông viên cơ sở, Tổ khuyến nông cộng đồng. 

- Số lượng: 9.100 cuốn. 

- Đặc tính kỹ thuật: Lịch treo tường khổ 42 x 64 cm. Loại lịch 4 tờ, in màu 

trên giấy Couche, định lượng 230g/m2, in offset. Kỹ thuật gia công: Đóng cuốn lò so. 

c) Tọa đàm nông nghiệp: Khuyến nông cộng đồng trong kết nối phát triển 

vùng nguyên liệu nông sản 

Mục tiêu: Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động khuyến nông, 

nâng cao vai trò của khuyến nông cộng đồng, đồng hành cùng nông dân trong 

triển khai dịch vụ, phục vụ tái cơ cấu ngành và phát triển nông nghiệp nông 

thôn, góp phần củng cố xây dựng thương hiệu khuyến nông Việt Nam. Nhằm 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, nâng cao giá trị 

gia tăng nông sản. Tăng cường đội ngũ khuyến nông cơ sở để phục vụ phát triển 

vùng nguyên liệu bền vững, đa dạng các hoạt động khuyến nông.                                                                                                                 

- Quy mô: 150 đại biểu, trong đó 130 đại biểu là nông dân (20 nông dân 

TP. Sơn La, các huyện còn lại 10 người/huyện). 

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Sơn La. 

- Thời gian: 2 ngày. 

- Thành phần tham dự: Các cơ quan quản lý, các đơn vị nghiên cứu, hoạt 

động khoa học, các đơn vị hoạt động khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, doanh 

nghiệp, nông dân, báo đài…. 

- Nội dung tọa đàm: (1) Phân tích rõ vai trò kết nối của khuyến nông cộng 

đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. (2) Cách xây dựng kế hoạch bán 

hàng trước và sau khi sản xuất, tiêu chuẩn đáp ứng thị trường cao cấp và khó tính…. 

(3) Hướng dẫn kỹ thuật mới về trồng, chăm sóc, thông tin vướng mắc, địa chỉ mua 

bán vật tư an toàn, các tiêu chuẩn sản xuất, chứng chỉ, đầu ra của sản phẩm. 

2. Xây dựng mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật năm 2023 

a) Mô hình chăn nuôi bò sinh sản  

- Mục tiêu: (1) Cải tạo và từng bước nâng cao tầm vóc đàn bò vàng địa 

phương trên địa bàn huyện; tăng số lượng, chất lượng đàn bò; ứng dụng các tiến 

bộ kỹ thuật vào công tác giống để mang lại hiệu quả kinh tế cao; giúp nông dân 

đổi mới tư duy, suy nghĩ góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho 

người chăn nuôi, từng bước xóa đói giảm nghèo. (2) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

trong nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng sản phẩm có chất lượng cao, 

cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. (3) Chăn nuôi bò sinh sản tại các hộ 

gia đình và trang trại với các phương thức nuôi nhốt kết hợp chăn thả có quản lý. 
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(4) Quy hoạch ổn định vùng trồng cây thức ăn; tận dụng các sản phẩm phụ của 

ngành nông nghiệp (thân lá cây ngô, rơm rạ, ngọn mía…) làm thức ăn chăn 

nuôi. (5) Nâng cao trình độ kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản; từng bước xóa bỏ tập 

quán chăn nuôi thả rông, chuyển sang hình thức chăn nuôi tập trung theo hướng 

sản xuất hàng hóa. 

- Số lượng: 22 con bò sinh sản Zebu. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024. 

- Địa bàn thực hiện: Thành phố, Thuận Châu. 

b) Mô hình Nuôi gà bản địa thương phẩm (gà đen H'Mông) 

- Mục tiêu: Nâng cao nhận thức áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi 

gia cầm theo phương thức nuôi bán công nghiệp quy mô hộ gia đình. Đồng thời, 

nâng cao nhận thức của người dân về chăn nuôi gà an toàn sinh học đối với sức 

khoẻ con người và cộng đồng, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh, không gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Số lượng: 2.000 con. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

- Địa bàn thực hiện: Huyện Phù Yên. 

c) Mô hình nhà sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời 

- Mục tiêu: Hỗ trợ các hộ nông dân, các thành viên của hợp tác xã, tổ hợp 

tác phát triển mô hình nhà sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời, nhằm tạo 

sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện với môi trường, tận dụng nguồn năng lượng 

tự nhiên để hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất, khắc phục vấn 

đề sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất, từng bước khuyến khích các hộ 

mở rộng diện tích với quy mô lớn để phát triển trong khâu chế biến, bảo quản 

hàng nông sản sau thu hoạch. 

- Quy mô: 01 nhà, 99,2 m²  (99,2 m²/nhà, rộng 8m, dài 12,5, cao 3,5m). 

    - Địa bàn thực hiện: Huyện Quỳnh Nhai. 

- Thời gian thực hiện: 1 năm, năm 2023. 

- Đối tượng tham gia: hộ dân là thành viên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã 

sản xuất nông sản, thủy sản,… 

- Nội dung thực hiện:khảo sát, xác định địa điểm xây dựng mô hình; Lắp 

đặt nhà màng; tập huấn kỹ thuật; Hội nghị tổng kết; Giám sát, theo dõi mô hình; 

Nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình.  

d) Mô hình trồng thâm canh cây ăn quả có múi an toàn, theo hướng hữu 

cơ (chăm sóc năm thứ 3) 

- Mục tiêu: Tiếp tục chăm sóc, theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của mô 

hình năm thứ 3. Hướng dẫn các hộ áp dụng kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất 

quả có múi theo hướng hữu cơ; Tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao. 

- Quy mô: 03 ha. 
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- Thời gian thực hiện 3 năm: Năm 2021-2023. 

- Địa bàn thực hiện: huyện Phù Yên. 

đ) Mô hình chăn nuôi bò đực giống (chăm sóc năm thứ 2) 

- Mục tiêu: Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò đực 

giống, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương. Tuyên truyền, đẩy mạnh 

công tác cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò địa phương; khuyến khích, nhân 

rộng mô hình nuôi bò theo hướng nuôi nhốt chuồng, có kiểm soát dịch bệnh 

đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn góp phần tạo ra 

sản phẩm hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tiêu chí nông thôn mới. 

- Số lượng: 5 con đực giống bò vàng Hà Giang. 

- Thời gian thực hiện: 2 năm (2022- 2023). 

- Địa bàn thực hiện: Tại xã khu vực III, bản đặc biệt khó khăn huyện Quỳnh Nhai. 

- Đối tượng tham gia: Các hộ nông dân chăn nuôi bò. 

- Nội dung thực hiện: Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi quá trình triển khai thực 

hiện mô hình; Tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình và nông dân chủ 

chốt; Hỗ trợ tảng đá liếm, đảm bảo đủ số lượng; Giám sát, theo dõi tình hình 

sinh trưởng phát triển đàn bò; Hội thảo, tổng kết, nghiệm thu kết quả thực hiện”. 

 II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 MỤC V CỦA KẾ HOẠCH SỐ 

244/KH-UBND NGÀY 04/10/2022 CỦA UBND TỈNH NHƯ SAU 

“1. Dự kiến kinh phí triển khai thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế 

tỉnh năm 2023: 7.747,1 triệu đồng (Trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT: 2.465 

triệu đồng; Hội Nông dân tỉnh: 5.282,1 triệu đồng)”. 

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC 

1. Bãi bỏ Mục I của Phụ lục Danh mục triển khai các mô hình khuyến 

nông cấp tỉnh năm 2023 ban hành kèm theo Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 

04/10/2022 của UBND tỉnh. 

2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Kế hoạch số 244/KH-UBND 

ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh Khuyến nông cấp tỉnh năm 2023./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo, Website tỉnh; 

- Các Sở: Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- UBND các huyện thành phố; 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh; 

- Lưu: VT, Phú 10b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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Phụ lục: 

DANH MỤC TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG CẤP TỈNH 

NĂM 2023 GIAO TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

 

TT Nội dung 

Dự kiến nguồn sự nghiệp kinh tế 

thực hiện (Triệu đồng) 

Quy mô 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

(Trung tâm Khuyến 

nông tỉnh) 

 
Tổng số 

 
2.465,0 

I MÔ HÌNH MỚI  2.175,6 

1 Thông tin tuyên truyền  755,1 

- Xây dựng phóng sự khuyến nông và 

phát bài điểm giá thị trường hàng 

tuần trên đài truyền hình 

12 phóng sự 

và 24 tin 

bài/năm 

150,0 

- In và phát hành Nông lịch năm 2024 9.100 cuốn 465,1 

- Tọa đàm "Khuyến nông cộng đồng 

trong kết nối phát triển vùng nguyên 

liệu nông sản". 

150 đại biểu 140,0 

2 Mô hình chăn nuôi bò sinh sản  22 con 742,0 

3 Mô hình nuôi gà bản địa thương 

phẩm (gà đen H'Mông) 

2.000 con 308,5 

4 Mô hình nhà sấy nông sản sử dụng 

năng lượng mặt trời 

01 nhà sấy 370,0 

II MÔ HÌNH CHUYỂN TIẾP  289,4 

1 Mô hình trồng thâm canh cây ăn quả 

có múi an toàn, theo hướng hữu cơ 

(chăm sóc năm thứ 3) 

3 ha 265,0 

2 Mô hình chăn nuôi bò đực giống 

(chăm sóc năm thứ 2) 

5 con 24,4 
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