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 KẾ HOẠCH 

Triển khai Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 05/3/2021 của Huyện ủy Cao Lộc 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi 

liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực 

nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 05/3/2021 của Huyện ủy Cao Lộc 

về Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên 

kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, 

giai đoạn 2020-2030. UBND huyện Cao Lộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ, sâu sắc và cụ thể nội dung Kế hoạch 

số 26-KH/HU ngày 05/3/2021 của Huyện ủy Cao Lộc đến UBND các xã, thị trấn, 

phòng Nông nghiệp&PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các đơn vị liên quan 

và nhân dân trong huyện về vai trò, vị trí của việc xây dựng và phát triển vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo 

thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong 

Kế hoạch số 26-KH/HU; tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển vùng 

sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây 

dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 – 2030, phù hợp với 

điều kiện thực tế của từng địa bàn cấp xã và của huyện. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên 

kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai 

đoạn 2020 - 2030 theo hướng hiện đại, bền vững, dựa trên nền tảng phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh. Hình thành các 

vùng sản xuất nguyên liệu, hàng hóa nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, các nông 

sản có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của người tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu; tập trung sản xuất các sản 
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phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng có tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tăng 

cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm; đổi mới hình thức tổ 

chức sản xuất, chú trọng nâng cao hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã 

và hộ sản xuất trên địa bàn huyện. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Đến năm 2025 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.695 tỷ đồng, nhịp độ tăng 

trưởng 14,68%/năm. Trong đó: 

- Trồng trọt đạt 464,469 tỷ đồng, nhịp độ tăng trưởng 6,3%/năm, chiếm 

27,40%; 

- Chăn nuôi đạt 418,080 tỷ đồng, nhịp độ tăng trưởng 19,14%/năm, chiếm 

24,66%; 

- Lâm nghiệp đạt 793,811 tỷ đồng, nhịp độ tăng trưởng 19,12%/năm, chiếm 

46,83%, tỷ lệ che phủ rừng 70,0%;  

- Thủy sản đạt 18,884 tỷ đồng, nhịp độ tăng trưởng 51,31%/năm, chiếm 

1,11%. 

2.1. Xây dựng các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực, đặc sản 

của huyện tạo vùng nguyên liệu, hàng hóa quy mô lớn, làm cơ sở phát triển các 

chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và khai thác, tạo thương hiệu sản 

phẩm, gồm:  

 (1) Xây dựng các vùng sản xuất tập trung sản phẩm nông nghiệp: 

- Giai đoạn 2020-2025: 

+ Vùng sản xuất rau: Xây dựng vùng sản xuất rau với tổng diện tích sản xuất 

đến năm 2025 là 800 ha; Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tại các xã Gia Cát, 

Tân Liên, Xuân Long, Bình Trung, Thanh Lòa, Cao Lâu, Thạch Đạn, Bảo Lâm, 

Lộc Yên, Hợp Thành, TT Cao Lộc để cung cấp cho thị trường trong và ngoài 

huyện, đồng thời hướng đến việc sản xuất theo hướng hữu cơ và tiến tới đạt tiêu 

chuẩn hữu cơ. Chủ yếu sản xuất các loại rau ăn lá đặc trưng của địa phương, các 

loại rau lấy củ, quả cho năng suất cao, chất lượng tốt.  

+ Vùng sản xuất lúa: Chất lượng cao khoảng 210 ha như các giống lúa thuần 

chất lượng, J02, Bao Thai Hồng… tại các xã Xuất Lễ, Hải Yến, Cao Lâu, Yên 

Trạch, Thụy Hùng, Bình Trung, Hồng Phong, Phú Xá, mỗi xã sản xuất 30 ha giống 

Lúa đặc sản chất lượng cao.  

Khoai lang 300 ha, tại các xã Tân Liên, Gia Cát, Hải Yến, Xuân Long, 

Thanh Lòa, Bảo Lâm, Bình Trung và Lộc Yên.  

- Đến năm 2030:  

+ Mở rộng diện tích vùng sản xuất rau các loại lên 1000 ha,  

+ Mở rộng diện tích vùng sản xuất lúa chất lượng cao 500 ha; Khoai tây, 

Khoai lang 500ha 

(2) Nâng cao chất lượng sản phẩm vùng trồng cây ăn quả tập trung:  
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- Giai đoạn 2020 - 2025: Phát triển, nâng cao chất lượng vùng sản xuất cây 

ăn quả của địa phương: Hồng không hạt diện tích 550 ha, mận cơm 210 ha, cây có 

múi 220 ha, Mác ca diện tích 100ha, Hạt dẻ diện tích 100ha,... tại các xã: Bình 

Trung, Hồng Phong, Phú Xá, Hòa Cư, Hải Yến, Lộc Yên, Thanh Lòa và Bảo 

Lâm, Lộc Yên, Công Sơn, Mẫu Sơn.  

- Đến năm 2030: Phát triển, mở rộng vùng Hồng Bảo Lâm lên 750 ha; Mận 

cơm 300ha; cây có múi khác 250 ha,... Phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng 

một số cây trồng mới có tiềm năng, như: Hoa đào cảnh, cây Mác ca lên 300ha, cây 

Hạt dẻ 300ha, ... 

(3) Nâng cao chất lượng sản phẩm vùng trồng cây lâm nghiệp tập trung:  

- Giai đoạn 2020 - 2025: Rừng trồng hồi, sở  

+ Phát triển và duy trì ổn định diện tích rừng hồi đến năm 2025 có khoảng 

trên 5.200 ha và trên 1.200 ha rừng sở, diện tích sở có khoảng gần 800 ha tập trung 

chủ yếu ở xã Yên Trạch, Hải Yến, Cao Lâu và Xuất Lễ. Triển khai các biện pháp 

chăm sóc, nâng cao năng suất đối với những diện tích đang cho thu hoạch ổn định,  

thực hiện chăm sóc, quản lý rừng theo tiêu chuẩn hữu cơ (cấp Chứng nhận rừng 

đạt tiêu chuẩn hữu cơ) để tăng giá trị sản phẩm. 

- Đến năm 2030: Phát triển, duy trì vùng Hồi hữu cơ diện tích 500 ha; 

Thông duy trì và phát triển thông gỗ lớn diện tích 2.000 ha; Sở 1.500 ha;  

(4) Phát triển vùng sản xuất cây dược liệu:  

- Giai đoạn 2020 - 2025: Phát triển (triển khai mô hình Ba kích, Sa nhân, 

Sâm ngọc linh..) mở rộng diện tích trồng gừng, nghệ Tổng diện tích các loại dược 

liệu đạt 100 ha, tập trung tại các xã Tân Thành, Xuân Long, Yên Trạch, Bình 

Trung, Hồng Phong, Bảo Lâm, Xuất Lễ, Công Sơn, Mẫu Sơn. 

- Đến năm 2030: Tổng diện tích các loại dược liệu đạt 200  ha. 

(5) Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm:  

- Giai đoạn 2020 - 2025: Tổng đàn lợn đạt trên 36.000 con, tập trung tại các 

xã Hợp Thành, Hòa Cư, Hải Yến, Cao Lâu, Xuất Lễ, Yên Trạch, Gia Cát...; trâu, 

bò trên 7.400 con, tại 20 xã thuộc huyện; gia cầm trên 350 nghìn con chăn nuôi chủ 

yếu tại các xã Yên Trạch, Hợp Thành, Gia Cát, Tân Liên, Cao Lâu, Xuất Lễ, 

Thanh Lòa, Bảo Lâm...; dê trên 4.900 con tại các xã Yên Trạch, Tân Thành, Cao 

Lâu, Thạch Đạn, Phú Xá, Bình Trung, Công Sơn, Mẫu Sơn, Hồng Phong, Tân 

Liên, Xuất Lễ. 

- Đến năm 2030: Tiếp tục duy trì số lượng tổng đàn, căn cứ vào tình hình 

thực tế để phát triển thêm quy mô. 

(6) Phát triển nuôi trồng thủy sản:  

- Giai đoạn 2020 - 2025: Nuôi cá thả ao đạt diện tích trên 105 ha tại các xã: 

Bảo Lâm, Tân Liên, Hòa Cư, Yên Trạch, Xuân Long, Lộc Yên, Hợp Thành, Hải 

Yến, Cao Lâu, Xuất Lễ; Nuôi cá lồng đạt 30 lồng tại các xã Bình Trung, Tân Liên, 

Xuất Lễ, Hợp Thành. 
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- Đến năm 2030: Duy trì diện tích mặt nước nuôi cá thả ao; Nuôi cá lồng đạt 

60 lồng tại các xã Bình Trung, Tân Liên, Xuất Lễ, Hợp Thành. 

2.2. Thiết lập các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm: 

- Giai đoạn 2020 - 2025: Có 08 chuỗi cho các sản phẩm chủ lực của huyện 

phấn đấu có trên 15 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết trong các chuỗi giá trị.  

- Đến năm 2030: Có thêm 6 chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, với trên 25 

doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia.  

2.3. Nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (nông, lâm, thủy sản): 

- Giai đoạn 2020 - 2025: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.440 tỷ 

đồng (theo giá hiện hành), tăng khoảng 350 tỷ so với năm 2020.  

- Đến năm 2030: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 2.000 tỷ đồng (theo 

giá hiện hành), tăng 560 tỷ so với năm 2025. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

 1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để nâng cao nhận thức đến các ban 

ngành, cơ quan đơn vị liên quan và Nhân dân trong huyện, đẩy mạnh phát 

triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm và xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp là nhiệm vụ 

quan trọng, xuyên suốt, cần nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

Phát huy vai trò tham mưu của các ngành chức năng trong việc đề ra các giải 

pháp xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng nguyên liệu, 

chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tạo thương hiệu sản phẩm nông 

nghiệp của huyện.  

Các ban ngành, cơ quan đơn vị liên quan và nhân dân trong  huyện, thực 

hiện tốt vai trò hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện để tổ chức, phát triển các hoạt 

động sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh việc nhân rộng mô hình hay, kinh nghiệm 

tốt, kịp thời khen thưởng, động viên các điển hình tiên tiến trong sản xuất, nhất là 

trong tổ chức liên kết sản xuất và phát triển thương hiệu lĩnh vực nông nghiệp. 

2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và định hướng phát triển vùng sản 

xuất hàng hóa 

Trên cơ sở hiện trạng đất đai, lợi thế của từng địa bàn và nhu cầu thị trường, 

rà soát quy hoạch và tổ chức quản lý đất đai, quy hoạch vùng sản xuất, phát triển hệ 

thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; 

xác định không gian và tổ chức sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc 

trưng của huyện, tạo vùng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, góp phần nâng cao hiệu 

quả sản xuất, tạo cơ sở để thiết lập các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, 

định hướng hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

 3. Thu hút, phát triển các doanh nghiệp “hạt nhân”, khuyến khích, hỗ 

trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác 

Khuyến khích các doanh nghiệp "hạt nhân" đảm nhiệm các công đoạn mà hộ 

sản xuất không làm được hoặc làm không hiệu quả, như: Cung cấp giống, vật tư 
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nông nghiệp đạt chất lượng cao; thu gom, bảo quản, sơ chế, chế biến nông sản; xử 

lý vệ sinh môi trường; hướng dẫn, phổ biến khoa học, kỹ thuật trong sản xuất; hỗ 

trợ các hợp tác xã đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các công trình kết cấu hạ 

tầng phục vụ sản xuất về thủy lợi, giao thông nội đồng, điện sản xuất, nước sinh 

hoạt, sân phơi, nhà kho, chế biến, nhà lưới, cửa hàng vật tư nông nghiệp,...  

Nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động tổ chức sản xuất của 

các hợp tác xã hiện có; khuyến khích, hỗ trợ thành lập, phát triển các hợp tác xã, tổ 

hợp tác theo nguyên tắc tự nguyện trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về sản xuất của địa 

phương và khả năng, nguyện vọng của các hộ nông dân để tham gia vào các chuỗi 

liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã thu hút lao động 

nghèo, đối tượng chính sách làm việc ổn định và các hợp tác xã đầu tư sản xuất 

kinh doanh nhằm phát triển thương hiệu nông sản đặc thù của địa phương. 

Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải cách thủ tục hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực cho nông 

thôn, các chính sách về nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng nông nghiệp để thu 

hút các nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào nông nghiệp như: Về vay vốn tín dụng; 

ứng dụng công nghệ cao; tham gia các triển lãm trong và ngoài nước, tổ chức các 

hội chợ, triển lãm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa. 

 4. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, 

chế biến, tiêu thụ nông sản 

 Triển khai các đề tài, dự án trong lĩnh vực nông lâm nghiệp theo hướng thiết 

thực, có khả năng ứng dụng rộng rãi hơn nữa những thành tựu của khoa học, kỹ 

thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm mang lại 

hiệu quả kinh tế.  

 Tăng cường áp dụng các biện pháp tổ chức, quản lý sản xuất theo các tiêu 

chuẩn tiên tiến như: VietGAP, GlobalGAP, HACCP, FSC, PEFC,...; ứng dụng các 

biện pháp thâm canh bền vững, công nghệ sản xuất sạch, công nghệ sinh học, sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ, cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến 

sản phẩm; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi có ưu 

thế vượt trội, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Thực hiện tốt các quy định về sở hữu trí tuệ, chú trọng sản xuất các sản 

phẩm nông nghiệp hàng hóa có nhãn mác, bao bì đúng quy chuẩn, cung cấp đầy đủ 

thông tin về sản phẩm . Khuyến khích việc ký kết hợp đồng giữa các cơ quan khoa 

học, kỹ thuật và công nghệ với các chủ thể trong nông nghiệp. Bảo đảm sự gắn kết 

chặt chẽ, hữu cơ giữa khoa học, kỹ thuật và công nghệ với sản xuất, kinh doanh 

bằng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. 

 5. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu, xúc 

tiến thương mại  

.Cơ quan chức năng, doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường nâng cao năng lực 

nghiên cứu, dự báo, kết nối thị trường để định hướng sản xuất và quảng bá thương 

hiệu, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường, quảng bá thương hịệu, chất lượng 
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sản phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh việc hợp tác, liên kết trong tiêu 

thụ sản phẩm nội địa, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. 

Vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh xây dựng, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công 

nghiệp, sáng chế. Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm. Hỗ trợ nông 

dân kết nối liên kết với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống tiêu thụ sản phẩm, 

hình thành các chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.  

 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ… bảo vệ, bảo đảm quyền lợi 

hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp, sự cạnh tranh lành mạnh trên thị 

trường; kiểm soát tốt công tác ATTP, chất lượng hàng hóa trên địa bàn.  

6. Xây dựng, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư phát 

triển nông nghiệp 

Triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn của Trung ương, của tỉnh đã ban hành; nghiên cứu xây dựng, 

bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách do tỉnh ban hành để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn. 

Kịp thời rà soát, xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Chú trọng hỗ trợ, 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể tiếp cận nhanh , thuận lợi 

đối với các nguồn hỗ trợ. Khuyến khích thực hiện các chính sách nhằm thu hút, 

phát huy tiềm lực về đất đai, tài chính, khoa học kỹ thuật, phát triển thị trường, 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào sản xuất nông 

nghiệp; thúc đẩy sự liên kết giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và 

nông dân trong thực hiện phát triển vùng sản xuất tập trung và xây dựng thương 

hiệu cho sản phẩm. 

7. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ thúc đẩy 

phát triển nông nghiệp 

Tập trung hoàn thiện các chính sách thuế, phí, lệ phí; nâng cao hiệu quả thu 

hút và sử dụng các nguồn vốn; nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực từ các tổ 

chức, doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ gia đình... trong việc đầu tư, xây dựng và 

phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao.  

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào khu vực công 

nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị 

gia tăng cao trên cơ sở bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ 

môi trường. Rà soát và tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách tài chính để 

khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong đầu tư phát triển cơ sở 

hạ tầng, cung cấp dịch vụ công phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Có cơ chế chính sách giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; tiếp 

tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế 
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vĩ mô; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy sự phát triển 

các yếu tố tiền đề là khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. 

8. Tuyên truyền vận động, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, năng 

lực quản trị cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp; nâng cao năng lực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 

Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để nâng cao nhận thức của các 

ngành, các cơ quan đơn vị và Nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách phát 

triển nông nghiệp, đặc biệt là chủ trương đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng 

sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo 

thương hiệu sản phẩm trong nông nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới 

thiệu sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện; chú trọng ứng dụng công nghệ thông 

tin, truyền thông để thúc đẩy quảng bá, thương mại, phát triển nông sản của huyện. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình đào tạo, tập huấn 

về tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm 

nông nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sản xuất tiên tiến cho cán 

bộ các cơ quan quản lý, người nông dân và các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm. 

Tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về ý nghĩa sản xuất hàng hóa theo 

vùng nguyên liệu tập trung; hướng dẫn hộ nông dân phân tích, xác định tiềm năng 

sản xuất nông sản hàng hóa của địa phương, hỗ trợ phương pháp tổ chức sản xuất 

theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác. 

Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về 

bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là kiểm soát chất lượng nông lâm thủy 

sản; đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện, biên chế đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ quản lý, kiểm nghiệm, cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, các 

thiết bị kiểm tra nhanh phục vụ công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về ý nghĩa sản xuất hàng hóa theo 

vùng nguyên liệu tập trung; hướng dẫn hộ nông dân phân tích, xác định tiềm năng 

sản xuất nông sản hàng hóa của địa phương, hỗ trợ phương pháp tổ chức sản xuất 

theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình đào tạo, tập huấn 

về tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm 

nông nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sản xuất tiên tiến cho cán 

bộ cơ sở, người nông dân và các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm. 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện; tham mưu UBND huyện giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc triển 

khai thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết; Phối hợp với các cơ quan liên 

quan quản lý hoạt động, chất lượng của các dịch vụ nông nghiệp; 

- Chủ trì, phối hợp cùng với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các tổ chức 

đoàn thể huyện triển khai thực hiện xây dựng và phát triển các điểm mô hình phát 
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triển sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, thực hiện chuyển giao KHKT và áp 

dụng tiến bộ công nghệ mới vào sản xuất tại các trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã. 

Chỉ đạo việc nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất tập trung theo hướng hàng 

hóa thành công trên địa bàn để thúc đẩy phong trào làm kinh tế, đặc biệt là các mô 

hình kinh tế trang trại, hợp tác xã. 

- Đẩy mạnh việc nhân rộng mô hình hay, kinh nghiệm tốt, kịp thời khen 

thưởng, động viên các điển hình tiên tiến trong sản xuất, nhất là trong tổ chức liên 

kết sản xuất và phát triển thương hiệu lĩnh vực nông nghiệp. 

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về 

bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là kiểm soát chất lượng nông lâm thủy 

sản; đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện, biên chế đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ quản lý, kiểm nghiệm, cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, các 

thiết bị kiểm tra nhanh phục vụ công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. 

 - Tuyên truyền nhân dân áp dụng các biện pháp tổ chức, quản lý sản xuất 

theo các tiêu chuẩn tiên tiến như: VietGAP, GlobalGAP, HACCP, FSC, PEFC,...; 

ứng dụng các biện pháp thâm canh bền vững, công nghệ sản xuất sạch, công nghệ 

sinh học, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch, bảo 

quản, chế biến sản phẩm; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, 

vật nuôi có ưu thế vượt trội, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Rà soát quy hoạch và tổ chức quản lý đất đai, quy hoạch vùng sản xuất, phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ 

nông sản; xác định không gian và tổ chức sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, 

đặc trưng của huyện, tạo vùng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, góp phần nâng cao 

hiệu quả sản xuất, tạo cơ sở để thiết lập các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, 

định hướng hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào khu vực công 

nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị 

gia tăng cao trên cơ sở bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ 

môi trường. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể tiếp cận 

nhanh, thuận lợi đối với các nguồn hỗ trợ. Khuyến khích thực hiện các chính sách 

nhằm thu hút, phát huy tiềm lực về đất đai trong thực hiện phát triển vùng sản 

xuất tập trung. 

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu thu hút và bố trí các nguồn lực từ ngân sách nhà nước để đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản xuất. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan 

tham mưu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, tổ hợp tác 

liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 

- Hướng dẫn các các HTX  thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán 
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theo quy định hiện hành. 

- Rà soát và tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách tài chính để 

khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong đầu tư phát triển cơ sở 

hạ tầng, cung cấp dịch vụ công phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

- Triển khai các cơ chế chính sách, nghiên cứu đề ra các giải pháp phù hợp 

để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi 

trường kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển các yếu tố tiền đề là khoa học 

công nghệ, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể tiếp cận 

nhanh, thuận lợi đối với các nguồn hỗ trợ. Khuyến khích thực hiện các chính sách 

nhằm thu hút, phát huy tiềm lực tài chính trong việc thực hiện phát triển vùng sản 

xuất tập trung và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Hỗ trợ thực hiện việc xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm hàng hoá 

nông sản thế mạnh trên địa bàn huyện nhằm nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh 

các sản phẩm nông nghiệp của huyện. 

- Hỗ trợ quảng bá sản phẩm hàng hóa thế mạnh của huyện; khuyến khích, hỗ trợ 

phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc trưng 

của huyện; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông để thúc đẩy 

quảng bá, thương mại, phát triển nông sản của huyện. 

- Kết nối thị trường để định hướng sản xuất và quảng bá thương hiệu, xúc 

tiến thương mại và mở rộng thị trường, quảng bá thương hịệu, chất lượng sản 

phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh việc hợp tác, liên kết trong tiêu 

thụ sản phẩm nội địa, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. 

Tham gia các triển lãm trong và ngoài nước, tổ chức các hội chợ, triển lãm, xây 

dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa. 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây 

dựng, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, sáng 

chế. Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm. Hỗ trợ nông dân kết nối 

liên kết với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống tiêu thụ sản phẩm, hình thành các 

chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ… bảo vệ, bảo đảm quyền lợi 

hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp, sự cạnh tranh lành mạnh trên thị 

trường; kiểm soát tốt công tác ATTP, chất lượng hàng hóa trên địa bàn.  

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể tiếp cận 

nhanh, thuận lợi đối với các nguồn hỗ trợ. Khuyến khích thực hiện các chính sách 

nhằm thu hút, phát huy tiềm lực tài chính trong thực hiện phát triển vùng sản xuất 

tập trung và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. 
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5. Phòng Lao động TBXH- Dân tộc 

- Phối kết hợp cùng các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về ý nghĩa sản xuất hàng hóa theo vùng 

nguyên liệu tập trung; hướng dẫn hộ nông dân phân tích, xác định tiềm năng sản 

xuất nông sản hàng hóa của địa phương, hỗ trợ phương pháp tổ chức sản xuất theo 

mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể tiếp cận 

nhanh, thuận lợi đối với các nguồn hỗ trợ. Khuyến khích thực hiện các chính sách 

nhằm thu hút, phát huy tiềm lực nguồn nhân lực giúp các các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp. 

6. Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để nâng cao nhận thức 

đến các ban ngành, cơ quan đơn vị liên quan và Nhân dân trong huyện, đẩy mạnh 

phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm và xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp. 

7. Các cơ quan, phòng ban liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị cùng phối hợp 

tổ chức, triển khai, thực hiện phát triển hệ thống nông nghiệp đáp ứng nhu cầu sản 

xuất, nhu cầu thị trường của từng vùng, từng dịch vụ, thúc đẩy dịch vụ sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa gắn chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng 

thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp.  

8.  Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về ý nghĩa sản xuất hàng hóa theo vùng 

nguyên liệu tập trung; hướng dẫn hộ nông dân phân tích, xác định tiềm năng sản 

xuất nông sản hàng hóa của địa phương, hỗ trợ phương pháp tổ chức sản xuất theo 

mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác. 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để nâng cao nhận thức của nhân dân về 

chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng và phát 

triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm, tạo thương hiệu sản phẩm trong nông nghiệp. 

- Khuyến khích, hỗ trợ thành lập, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác theo 

nguyên tắc tự nguyện trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về sản xuất của địa phương và 

khả năng, nguyện vọng của các hộ nông dân để tham gia vào các chuỗi liên kết sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã thu hút lao động nghèo, đối 

tượng chính sách làm việc ổn định và các hợp tác xã đầu tư sản xuất kinh doanh 

nhằm phát triển thương hiệu nông sản đặc thù của địa phương. 

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách phát 
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triển nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo thương hiệu sản phẩm 

trong nông nghiệp. 

UBND huyện ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 26-KH/HU 

ngày 05/3/2021 của Huyện ủy Cao Lộc về xây dựng và phát triển vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng 

thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Cao Lộc./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở NN & PTNT; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy; 

- Các Đoàn thể HCCB, HLHPN, HND, Đoàn TN; 

- Các phòng: NN&PTNT, TN&MT, KT&HT, 

TC-KH; LĐ TBHX-DT. 

- Trung tâm VHTT&TT;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP; 

- Lưu VT. 

TM. UBND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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