
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUỲNH NHAI 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quỳnh nhai, ngày 17 tháng 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm 

xuất khẩu Đồng Giao, chi nhánh Sơn La năm 2023 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TCT ngày 18/01/2023 của Tổ Công tác của 

Tỉnh ủy Sơn La về phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty Cổ phần thực 

phẩm xuất khẩu Đồng Giao, chi nhánh Sơn La năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện 

Quỳnh Nhai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 06/KH-TCT ngày 

18/01/2023 của Tổ Công tác của Tỉnh ủy Sơn La về phát triển vùng nguyên liệu 

cung cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, chi nhánh Sơn 

La năm 2023. 

- Chỉ đạo phát triển sản xuất vùng nguyên liệu nông sản đáp ứng tiêu 

chuẩn, chất lượng cung cấp cho Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng 

Giao, Chi nhánh Sơn La năm 2023 đảm bảo kịp thời, hiệu quả.  

- Nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sản xuất hàng hóa tập trung bền 

vững, thích nghi với điều kiện sản xuất mới đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, chế biến 

nông sản bền vững.  

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

thực hiện phát triển sản xuất vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty cổ phần 

thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Chi nhánh Sơn La năm 2023 theo đúng kế 

hoạch đề ra. 

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định về hợp đồng liên kết 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng 

Giao, Chi nhánh Sơn La năm 2023 để đảm bảo ổn định, bền vững, nâng cao hiệu 

quả trong sản xuất trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU NĂM 2023 

1. Về diện tích, sản lượng 

- Tổng diện tích vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến của 

Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Chi nhánh Sơn La năm 2023 

là 165,4 ha gồm các cây trồng, trong đó:  

+ Diện tích dứa trồng năm 2020-2022 là 70 ha. 
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+ Kế hoạch trồng mới năm 2023: 103 ha (gồm dứa 100 ha; rau chân vịt 03 ha) 

- Sản lượng dứa: 500 tấn. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

2. Cơ cấu giống cây trồng phát triển vùng nguyên liệu 

- Các giống đưa vào trồng là giống đã được công nhận cây trồng mới còn 

hiệu lực; giống đã được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu 

hành; giống đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định. 

- Đối với giống giống dứa sử dụng vật liệu phục vụ nhân giống vô tính 

phải lấy từ cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng đã được cơ quan có thẩm 

quyền quyết định công nhận theo đúng quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể 

của huyện như sau: 

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Tổ chức tuyên truyền, vận 

động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh trong công tác chỉ đạo thực 

hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nguyên liệu cho Công ty cổ 

phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Chi nhánh Sơn La trên địa bàn huyện phù 

hợp với chủ trương, chính sách của tỉnh. 

b) Hội Nông dân huyện: Tuyên truyền, vận động, nâng cao trình độ khoa 

học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu, thực hiện phát triển sản xuất 

nguyên liệu cho Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Chi nhánh 

Sơn La trên địa bàn phù hợp với chủ trương, chính sách của tỉnh. 

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Tuyên truyền, vận động hội viên phụ 

nữ trong công tác chỉ đạo thực hiện phát triển sản xuất nguyên liệu cho các 

Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Chi nhánh Sơn La đảm bảo 

kịp thời, hiệu quả. 

d) Huyện đoàn: Tuyên truyền, vận động cho đoàn viên thành niên trong 

huyện chủ động thực hiện công tác phát triển sản xuất nguyên liệu Công ty cổ 

phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Chi nhánh Sơn La. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với UBND các xã tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo sản 

xuất vùng nguyên liệu chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật; áp dụng các quy 

trình sản xuất đảm bảo vùng nguyên liệu phục vụ chế biến cho Công ty. 

- Tăng cường công tác kiểm tra giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản 

xuất vùng nguyên liệu đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, 

chất lượng theo kế hoạch tiêu thụ, chế biến của Công ty. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn, UBND các xã tổng hợp 

nhu cầu hỗ trợ của các hộ gia đình, HTX trình Sở Tài chính phân bổ kinh phí theo 
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Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La và các 

nguồn vốn khác thực hiện phát triển sản xuất cung cấp nguyên liệu cho Công ty Cổ 

phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao theo chỉ tiêu Kế hoạch. 

- Tham mưu cho UBND huyện cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ gia 

đình, HTX triển khai thực hiện trồng dứa đảm bảo đạt kế hoạch. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, tăng 

cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản 

sạch tại triển lãm, hội chợ nông sản an toàn trong và ngoài tỉnh. 

5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học cho các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân tham gia sản xuất; tổ chức nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao. 

- Hướng dẫn nhân dân áp dụng quy trình trồng mới, trồng cải tạo và các 

biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để nâng cao phẩm chấp và chất lượng 

sản phẩm nông sản, đáp ứng yêu cầu thị trường. 

- Phối hợp với UBND các xã thực hiện rà soát, xây dựng phương án hỗ 

trợ các hộ gia đình, HTX phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế 

biến trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

- Tăng cường công tác điều tra, dự tính sinh vật gây hại cây trồng; tăng 

cường công tác phòng trừ sâu bệnh hại, quản lý sử dụng thuốc BVTV trong sản 

xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản các loại nông sản. 

- Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, tổng hợp những vướng mắc, những 

bất cập trong việc tổ chức triển khai thực hiện báo cáo UBND huyện, Sở Nông 

nghiệp và PTNT để có hướng chỉ đạo kịp thời và hiệu quả. 

6. Ủy ban nhân dân các xã 

- Tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu trên cơ 

sở kế hoạch của huyện; tuyên truyền, vận động người dân phát triển cây trồng 

phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, yêu cầu sinh trưởng phát triển của 

từng loại cây trồng theo nhu cầu tiêu thụ, chế biến nông sản của Công ty cổ phần 

thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Chi nhánh Sơn La. 

- Rà soát, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và 

thổ nhưỡng của mỗi xã, xem xét yếu tố lợi thế cạnh tranh mỗi xã tập 

trung từ 01 đến 02 loại cây trồng phù hợp điều kiện của địa phương và đem lại 

hiệu quả kinh tế cao vượt trội so với các loại cây trồng khác. 

- Tuyên truyền vận động nông dân tự nguyện tham gia các hình thức hợp 

tác liên kết, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản với Công ty Cổ phần thực phẩm 

xuất khẩu Đồng Giao; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ký kết, cam kết 

đảm bảo ổn định tiêu thụ sản phẩm nông sản, các hộ dân yên tâm sản xuất. 

- Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ theo Nghị quyết số 50/2022/NQHĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND tỉnh Ban hành về quy định nội dung và mức hỗ trợ đầu 
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tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến rau, củ, quả trên 

địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025. 

- Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, những khó khăn vướng mắc về 

UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch 

vụ Nông nghiệp huyện). Thời gian báo cáo trước ngày 10 hàng tháng. 

7. Đề nghị Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Chi 

nhánh Sơn La 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã tham gia 

khảo sát, xác định vùng phát triển cây trồng phù hợp với điều kiện lợi thế, đảm 

bảo theo quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp. 

- Trực tiếp làm việc với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ gia đình sản 

để ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông sản; Tuân thủ các 

hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật.  

Trên đây là Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty 

Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, chi nhánh Sơn La năm 2023 của 

UBND huyện Quỳnh Nhai./. 
 

Nơi nhận:     
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Hội Nông dân; 

- Hội phụ nữ; 

- Huyên đoàn; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Tài chính và Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Công ty CPTPXK Đồng Giao; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, NN(Hà), 05b.                                                                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cầm Văn Huy 
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