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KẾ HOẠCH 

Phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, mô hình chăn nuôi gà 

 dưới tán rừng, Vịt cổ xanh, Ba kích; Đăng ký xây dựng sản phẩm 

Măng tây, Gà dưới tán rừng, Chè Ngọc Thúy tham gia chương trình 

 đạt sản phẩm OCOP; Phát triển diện tích chè theo tiêu chuẩn 

VietGap 20ha; Đăng ký 1 - 4 chuỗi giá trị sản xuất 

 
 

Căn cứ Quyết định số 195-QĐ/TU ngày 23/01/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

năm 2021 của Huyện ủy Đình Lập; Quyết định số 207-QĐ/HU ngày 29/01/2021 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân công cơ quan, đơn vị chủ trì triển 

khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Huyện ủy Đình Lập; 

           UBND huyện xây dựng Kế hoạch phát triển, nhân rộng các mô hình sản 

xuất, mô hình chăn nuôi gà dưới tán rừng, Vịt cổ xanh; Ba kích; Đăng ký xây 

dựng sản phẩm Măng tây, Gà dưới tán rừng, Chè Ngọc Thúy tham gia chương 

trình đạt sản phẩm OCOP; Phát triển diện tích chè theo tiêu chuẩn VietGap 20ha; 

Đăng ký 1 - 2 chuỗi giá trị sản xuất, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Phát triển toàn diện lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu 

nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đổi mới mạnh mẽ các hình thức tổ 

chức sản xuất, tăng cường liên kết, ứng dụng khoa học vào sản xuất tạo bước đột 

phá nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm. Tạo thêm việc làm và thu 

nhập cho người lao động, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất, người 

tiêu dùng và môi trường sinh thái, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa 

phương, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Góp phần hoàn thành các 

tiêu chí số 10,11,12,13 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

2. Yêu cầu 

 Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, UBND 

các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong triển khai thực hiện. Đẩy 

mạnh đầu tư theo hướng phát triển bền vững, hình thành các vùng sản xuất tập 

trung, áp dụng đồng bộ những tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Triển khai các mô hình trọng tâm năm 2021 

1.1. Nhân rộng các mô hình sản xuất, mô hình chăn nuôi Gà dưới tán 

rừng, Vịt cổ xanh, Ba kích 
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a) Mô hình chăn nuôi Gà dưới tán rừng, Vịt cổ xanh 

- Mục tiêu: Cơ cấu lại chăn nuôi chuyển dần từ chăn nuôi phân tán nhỏ lẻ 

ở nông hộ sang chăn nuôi trang trại tập trung, cơ giới hóa trong sản xuất chăn 

nuôi theo phương thức bán công nghiệp và công nghiệp; đổi mới cách thức sản 

xuất trong nông nghiệp, nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, 

tạo sức cạnh tranh đáp ứng nhu cầu thị trường, tiếp cận đào tạo nguồn nhân lực 

và chuyển giao khoa học- công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nông thôn. Tạo 

việc làm ổn định lâu dài cho nhân dân trong khu vực nông thôn. 

- Quy mô dự kiến 26.000 con gà, vịt, Trong đó: Gà Đình Lập 16.000 con, 

triển khai tại các xã: Bắc Lãng (3.000 con), Kiên Mộc (3.000 con), Châu Sơn 

(7.000 con), Cường Lợi (3.000 con), có 07 hộ gia đình và 01 HTX tham gia thực 

hiện. Vịt 10.000 con, triển khai tại xã Kiên Mộc (5.000 con), xã Châu Sơn, Bắc 

Lãng (5.000 con)  

- Hỗ trợ cơ sở giết mổ cho 02 hộ gia đình và 01 Hợp tác xã máy hút chân 

không, bàn inox, chậu rửa, móc treo tại xã Bắc Lãng, Châu Sơn, Cường Lợi; hỗ 

trợ 1.000 tem truy suất nguồn gốc, bao bì cho sản phẩm Gà Đình Lập.  

- Kinh phí thực hiện (dự kiến): 2.610 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 

1.400 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1.210 triệu đồng. Nguồn vốn hỗ trợ phát 

triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2021.  

- Giải pháp: Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện để mô hình đảm bảo 

đạt hiệu quả; Thúc đẩy các hộ dân trên địa bàn nhân rộng mô hình từ đó góp 

phần nâng cao thu nhập ổn định cho người dân. Giúp các hộ dân tiếp cận, ứng 

dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật 

nuôi cho hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp để tạo ra sản phẩm an toàn 

và chất lượng, có khả năng cạnh tranh, lưu thông trên thị trường nhằm nâng cao 

thu nhập, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống và làm giàu cho nông dân từ 

nông nghiệp.  

b) Mô hình trồng cây Ba kích  

- Mục tiêu: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn 

mới, mở ra cho người dân một hướng sản xuất nông nghiệp mới đem lại hiệu 

quả kinh tế cao. 

- Quy mô dự kiến 04 ha, triển khai tại xã Bính Xá, có 01 hộ gia đình tham 

gia thực hiện 

- Kinh phí thực hiện (dự kiến): 700 triệu đồng, Nguồn vốn hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh. 

- Giải pháp: Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện để mô hình đảm bảo 

đạt hiệu quả; Thúc đẩy các hộ dân trên địa bàn nhân rộng mô hình từ đó góp 

phần nâng cao thu nhập ổn định cho người dân. Giúp các hộ dân tiếp cận, ứng 

dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật 

nuôi cho hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp để tạo ra sản phẩm an toàn 

và chất lượng, có khả năng cạnh tranh, lưu thông trên thị trường nhằm nâng cao 
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thu nhập, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống và làm giàu cho nông dân từ 

nông nghiệp.  

1.2. Đăng ký xây dựng sản phẩm Măng tây, Gà dưới tán rừng, Chè 

Ngọc Thúy tham gia chương trình đạt sản phẩm OCOP 

Tiếp tục hỗ trợ truyền thông, thông tin tuyên truyền; dữ liệu sản phẩm, 

tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ quản lý nhãn hiệu bao gồm cả 

chi phí đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ chi phí thiết kế nhãn hiệu sản phẩm 

tham gia chu trình OCOP, in tem, giấy chứng nhận. 

Kinh phí thực hiện (dự kiến) 800 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 500 

triệu đồng. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2021.  

1.3. Phát triển diện tích trồng Chè theo tiêu chuẩn VietGap 

 Quy mô: 20 ha, giao cho Công ty cổ phần Chè Thái Bình tổ chức hướng 

dẫn các hộ dân mở rộng diện tích chè, cải tạo giống mới có năng suất chất 

lượng, vận động nhân dân trồng chè, chế biến chè theo quy trình VietGap nhằm 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè, cung cấp nguyên liệu để chế biến 

chè đặc sản, chè sạch phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. 

1.4. Đăng ký 03 chuỗi giá trị sản xuất 

 a) Chuỗi giá trị sản phẩm Chè  

- Mục tiêu: Xây dựng phát triển vùng Chè tập trung có liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị trong đó có sự tham gia của THT, HTX để nâng cao thực hiện 

đồng bộ quy trình sản xuất theo hợp đồng đặt hàng của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

- Định hướng và giải pháp 

+ Hệ thống cung cấp đầu vào: Đầu tư xây dựng vườn giống làm tiền đề cải 

tạo vườn Chè chất lượng kém, già cỗi, tiếp tục mở rộng diện tích Chè  sản xuất theo 

tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP diện tích cấp mã vùng trồng , thực hiện cấp chỉ 

dẫn địa lý qua tập huấn hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật. 

+ Hệ thống thu gom, sơ chế: Tổ chức tốt các khâu phân loại, đóng gói, sơ 

chế Chè nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Chè của hộ sản xuất, THT, HTX liên 

kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm chứ không chỉ bán sản phẩm 

thô cho doanh nghiệp. 

+ Tăng cường liên kết ngang và dọc trong chuỗi: Triển khai các đợt tập 

huấn, khuyến khích các hộ nông dân trồng thành lập các THT/HTX, quản trị, lập 

kế hoạch sản xuất, tiếp cận thị trường cũng như tiếp cận với các nguồn lực đầu 

vào (vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư, phân bón…) cho các tác nhân tham gia. 

Thông qua việc phát triển các THT/HTX và thúc đẩy liên kết giữa các THT và 

HTX trong vùng để sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn hàng hóa trong vùng quy 

hoạch sản xuất hàng hóa tập trung thông qua các hợp đồng kinh tế.  

+ Giải pháp về thị trường: Phát triển và quảng bá sản phẩm với thị 

trường, tham dự các hội chợ, tổ chức xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư… 

thông qua giới thiệu hình ảnh sản phẩm tiêu chất lượng cao, vùng hàng hóa tập 
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trung lớn. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm và đánh giá nhu cầu thị trường với sản 

phẩm gì, cung cấp vào thời gian nào, các sản phẩm đó phải đảm bảo các tiêu 

chuẩn gì, quy cách đóng gói, mẫu mã như thế nào,  

+ Cơ chế, chính sách: Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển thêm sản 

phẩm chế biến sâu, hộ sản xuất, THT, HTX tập trung sản xuất tiếp cận nguồn 

vốn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 

về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020-2025 và các chính sách có liên quan  

b) Chuỗi giá trị sản phẩm Nhựa thông  

- Mục tiêu: Phát triển và giữ ổn định diện tích rừng Thông khoảng 50.000 

ha, trồng lại rừng đối với diện tích sau khai thác. Liên kết từ sản xuất thu mua có 

liên kết qua HTX, THT để làm tốt công tác đầu vào lẫn đầu ra của sản phẩm 

thông qua quản lý từ vùng sản xuất đến sản phẩm cung cấp cho công ty, doanh 

nghiệp 

- Định hướng và giải pháp 

+ Hệ thống cung cấp đầu vào: Quản lý tốt công tác ươm giống của các hộ 

sản xuất, doanh nghiệp và HTX, phải có đầy đủ chứng nhận về sản xuất ươm giống 

cây lâm nghiệp làm tiền đề cung cấp cây giống trồng lại rừng Thông khai thác kiệt 

nhựa, xây dựng quản lý diện tích rừng thông qua Chứng chỉ rừng FSC.  

+ Hệ thống thu gom, sơ chế: Nghiên cứu các biện pháp sơ chế, thu gom đảm 

bảo dễ dàng thuận lợi trong thu hoạch sản phẩm. 

+ Tăng cường liên kết ngang và dọc trong chuỗi: Triển khai tập huấn, 

khuyến khích các hộ nông dân tham gia thành lập các THT/HTX để dễ dàng 

quản lý từ đầu vào và đầu ra của sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp, dễ 

dàng tiếp cận với các nguồn lực đầu vào (vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư, phân 

bón…) cho các thành viên tham gia. Thông qua việc phát triển các THT/HTX và 

thúc đẩy liên kết giữa các THT và HTX trong vùng để sản xuất sản phẩm theo 

tiêu chuẩn hàng hóa trong vùng quy hoạch sản xuất hàng hóa tập trung thông 

qua các hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp.  

+ Giải pháp về thị trường: Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm và đánh giá nhu 

cầu thị trường với sản phẩm các nước nhập khẩu và tiêu thụ lớn, đối thủ cạnh 

tranh, các yêu cầu cụ thể của thị trường và khách hàng nhập khẩu tạo ra sản 

phẩm đa dạng, không chỉ đơn giản một sản phẩm. Đẩy mạnh xúc tiến thương 

mại qua tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, trang mua sắm 

trên mạng qua các trang web điện tử quảng bá cho sản phẩm của doanh nghiệp. 

 + Cơ chế, chính sách: Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển thêm sản 

phẩm chế biến sâu, hộ sản xuất, THT, HTX tập trung sản xuất tiếp cận nguồn 

vốn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 

về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020-2025 và các chính sách có liên quan. 
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c) Chuỗi giá trị sản phẩm gia cầm  

- Mục tiêu: Phát triển vùng sản xuất gia cầm tập trung, có liên kết tiêu thụ 
sản phẩm giữa doanh nghiệp và HTX, THT theo quy trình sản xuất của doanh 
nghiệp góp phần phát triển chăn nuôi gia cầm của huyện đến năm 2025 đạt 150 
nghìn con gia cầm, nâng cao thu nhập cho người dân.  

- Định hướng và giải pháp 

+ Hệ thống cung cấp đầu vào: Đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại tập 

trung, sản xuất quy trình chăn nuôi đáp ứng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. 

+ Tổ chức sản xuất: Vận động các hộ sản xuất tập trung hình thành tổ 

chức sản xuất thông qua tổ nhóm, HTX, đối với các HTX, THT sản xuất sẵn có 

tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất thông qua kếp nạp thêm thành viên tham gia, 

thiết lập phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng 

bộ quy trình sản xuất theo hợp đồng đặt hàng của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

+ Hệ thống thu gom, sơ chế: Tổ chức khâu phân loại; nghiên cứu công nghệ 

sơ chế đảm bảo không chỉ làm nhiệm vụ cung ứng sản phẩm thô mà cung cấp sản 

phẩm đã sơ chế. 

+ Hệ thống thương mại, thị trường: Củng cố liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản 

phẩm sẵn có giữa các tổ nhóm sản xuất như THT, HTX với các doanh nghiệp, HTX, 

tiếp tục tìm kiếm hợp tác liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thông 

qua hoạt động quảng bá. 

+ Cơ chế, chính sách: Thực hiện thu hút đầu tư vào sản xuất theo Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách 

đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

và các chính sách có liên quan. 

d) Chuỗi giá trị Lâm nghiệp (gỗ bóc) 

- Mục tiêu: Nâng cao giá trị gia tăng gỗ rừng trồng thông, keo và bạch đàn 
Phát triển vùng sản xuất sản phẩm từ gỗ tập trung, có liên kết tiêu thụ sản phẩm 
giữa người sản xuất và đơn vị chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ gỗ, theo một quy 
trình khép kín, (từ trồng đến tiêu thu sản phẩm), góp phần cho phát triển lĩnh 
vực sản xuất lâm nghiệp ổn định, bền vững trong giai đoạn 2021- 2025. Tạo 
công ăn việc làm cho lao động địa phương, giải quyết đầu ra cho sản phẩm rừng 
trồng của người dân ổn định. 

- Định hướng và giải pháp 

+ Hệ thống cung cấp đầu vào: Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở tập trung, 

sản xuất quy mô lớn đáp ứng nhu của nhân dân. Đáp ứng nhu cầu sản phẩm cho 

danh nghiệp để sản xuất chế biến ổn định liên tục. 

+ Tổ chức sản xuất: Vận động các cơ sở sản xuất tập trung hình thành tổ 

chức sản xuất thông qua thành lập Công ty, HTX, đối với các công ty, HTX sản 

xuất sẵn có tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất thông qua kếp nạp thêm thành 

viên tham gia, triển khai trồng tập trung, quy hoạch vùng nguyên liệu cây gỗ lớn 

hướng tới cấp chứng chỉ rừng trên toàn huyện. Thiết lập phối hợp với doanh 
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nghiệp, hợp tác xã chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ quy trình sản xuất theo 

hợp đồng đặt hàng của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

+ Hệ thống thu gom, sơ chế: Tổ chức khâu phân loại; nghiên cứu công nghệ 

sơ chế đảm bảo không chỉ làm nhiệm vụ cung ứng sản phẩm thô mà cung cấp sản 

phẩm đã sơ chế. 

+ Hệ thống thương mại, thị trường: Củng cố liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản 

phẩm sẵn có giữa các tổ nhóm sản xuất như THT, HTX với các doanh nghiệp, Công 

ty, HTX, tiếp tục tìm kiếm hợp tác liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu 

thông qua hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm. 

+ Cơ chế, chính sách: Thực hiện thu hút đầu tư vào sản xuất theo Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách 

đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

và các chính sách có liên quan. 

2. Triển khai các mô hình Phát triển sản xuất năm 2021 

2.1. Nhân rộng mô hình chăn nuôi Bò bán chăn thả 

- Quy mô dự kiến 260 con bò sinh sản, triển khai tại các xã: Bắc Xa (30 

con), Thái Bình (80 con), Kiên Mộc (50 con), Bính Xá (50 con), Lâm Ca (50 

con), có 08 hộ gia đình và 01 HTX tham gia thực hiện.  

Trong đó, tập trung đầu tư hỗ trợ 01 mô hình điểm, quy mô từ 50-80 

con/hộ tại xã Thái Bình, mô hình dự kiến đầu tư: Chuồng trại, kho chế biến thức 

ăn, hệ thống xử lý chất thải, bể chứa phân nuôi giun quế để chăn nuôi lợn, quy 

mô đạt từ 100 đến 200 con lợn. Dự kiến thực hiện tại hộ ông Đàm Văn Quyết 

thôn bản Mục.  

- Kinh phí thực hiện (dự kiến): 6.880 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 

4.700 triệu đồng, nhân dân đóng góp 2.180 triệu đồng.  Nguồn vốn hỗ trợ phát 

triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2021.  

2.2. Nhân rộng Mô hình chăn nuôi Cầy hương 

- Quy mô 16 đôi cầy hương giống, triển khai thực hiện tại xã Bắc Xa, có 

01 HTX tham gia thực hiện 

 - Kinh phí thực hiện (dự kiến): 550 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 

350 triệu đồng, nhân dân đóng góp 200 triệu đồng; Nguồn vốn hỗ trợ phát triển 

sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021 

2.3. Mô hình chăn nuôi Lợn 

- Quy mô 80 con, triển khai thực hiện tại xã Châu Sơn, có 02 hộ gia đình 

tham gia thực hiện 

 - Kinh phí thực hiện (dự kiến): 550 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 

350 triệu đồng, nhân dân đóng góp 200 triệu đồng; Nguồn vốn hỗ trợ phát triển 

sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021 

2.4. Các chương trình dự án khác 
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- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 và 30a năm 2021.  

- Hướng dẫn thành lập 01 cơ sở nấu rượu dự kiến thực hiện tại xã Kiên 

Mộc, xã Thái Bình.  

- Xây dựng Quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm sạch, quảng bá sản phẩm 

gà Đình Lập, Vịt cổ xanh. 

 - Thành lập Đoàn công tác đi thăm quan học tập kinh nghiệm mô hình 

trồng chè tại tỉnh Phú Thọ dự kiến thực hiện trong tháng 6/2021. 

- Tiếp tục phổ biến thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu 

tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.  

III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN  

Vốn sự nghiệp trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, vốn theo Nghị quyết số 88, tuy nhiên hiện nay chưa có vốn 

phân bổ về huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với 

các phòng, ban liên quan, hướng dẫn các xã xây dựng các mô hình phát triển sản 

xuất để phát huy lợi thế của địa phương gắn với chương trình mỗi xã một sản 

phẩm và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả; tham mưu thành lập 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, khảo sát các mô hình hỗ trợ phát triển sản 

xuất; thẩm định hồ sơ chi tiết của các xã trình UBND huyện phê duyệt; theo dõi, 

đôn đốc, giám sát tình hình triển khai thực hiện mô hình. Tổng hợp báo cáo kết 

quả về UBND huyện theo định kỳ 6 tháng, cả năm. 

Tham mưu thành lập Đoàn công tác đi thăm quan học tập kinh nghiệm mô 

hình trồng chè tại tỉnh Phú Thọ dự kiến thực hiện trong tháng 6/2021. 

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, các tổ chức đoàn thể huyện tuyên truyền đến người dân thực 

hiện xây dựng và phát triển các điểm mô hình phát 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. Chỉ đạo việc nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất tập 

trung theo hướng hàng hóa để thúc đẩy phong trào làm kinh tế nhằm tăng thu 

nhập cho nhân dân. 

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. 

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 trên thị trường. Hỗ trợ quảng bá sản phẩm, 
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khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với thị 

trường tiêu thụ ổn định; hướng dẫn thẩm định, đăng ký cấp các loại giấy phép 

kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, quảng bá về các sản nông nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế cao của 

huyện như Chè, Ba kích, Sa nhân, Bún ngô, Thông, Măng tây, Rau an 

toàn…Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp làm phóng sự về quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

6. 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 

công tác phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn huyện theo kế hoạch. 

7. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể huyện: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên, nhân dân tích cực phát triển các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ 

lực tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới đến 

toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân để thống nhất về nhận 

thức, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện. 

8. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Chịu trách nhiệm trong quá trình 

đăng ký, triển khai thực hiện mô hình; Phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn 

tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, về nguồn vốn, cơ 

chế, chính sách, nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất đến các thôn bản và người 

dân nhằm từng bước thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất theo hướng 

sản xuất hàng hoá và hạch toán kinh tế hộ gia đình. 

Chủ động lựa chọn địa điểm, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia thực 

hiện mô hình (theo hướng dẫn của ngành chuyên môn). Lập dự án và dự toán 

kinh phí triển khai thực hiện. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã 

trong quá trình hoạt động. 

Chủ động liên hệ với các phòng ban chuyên môn để giúp đỡ, tháo gỡ 

những khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển sản xuất tập trung theo 

hướng hàng hóa. 
 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện để đạt mục tiêu 

đề ra./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Các Đ/c UV ban Thường vụ Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Các phòng Nông nghiệp và PTNT; Tài chính - 

KH; Kinh tế và Hạ tầng; Lao động TBXH - DT; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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Phụ lục 1 

Nội dung công việc, tiến độ thời gian, trách nhiệm thực hiện cụ thể 

trong năm 2021 
 

TT Nội dung công việc Chỉ đạo Đơn vị  thực hiện 
Đơn vị  phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện  

1 

Tuyên truyền các cơ 

chế, chính sách, nguồn 

vốn 

UBND 

huyện 

Phòng NN và PTNT, TC- 

KH, các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

UBND các xã 

thị trấn  

Thường 

xuyên 

2 

Khảo sát, lựa chọn địa 

điểm, chọn hộ gia đình 

tham gia thực hiện mô 

hình 

UBND 

huyện 
UBND các xã thị trấn  

Phòng NN và 

PTNT, các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Quý I 

3 

Xây dựng thuyết minh 

dự án, trình thẩm định UBND 

huyện 
UBND các xã thị trấn  

Phòng NN và 

PTNT, các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Quý I, II 

4 

Thẩm định Dự án 

UBND 

huyện 

Phòng NN và PTNT, Tài 

chính – Kế hoạch chủ trì 

phối hợp các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

UBND các xã 

thị trấn  

Quý II 

5 

 Tập huấn khoa học kỹ 

thuật 
UBND 

huyện 

Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp, các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

UBND các xã 

thị trấn  

Quý II 

6 
Triển khai thực hiện 

mô hình 

UBND 

huyện UBND các xã thị trấn  
Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Quý III 

7 
Kiểm tra, giám sát tiến 

độ thực hiện 

UBND 

huyện 

Phòng NN và PTNT, các 

cơ quan, đơn vị liên quan 
UBND các xã 

thị trấn  

Thường 

xuyên 

8 

 Báo cáo kết quả thực 

hiện mô hình về 

UBND huyện (qua 

phòng NN và PTNT 

huyện) 

UBND 

huyện UBND các xã thị trấn  
Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Tháng 6, 

tháng12 

9 

Tham mưu báo cáo kết 

quả thực hiện mô hình 

gửi Sở NN và PTNT 

tỉnh 

UBND 

huyện 
Phòng NN và PTNT, các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

UBND các xã 

thị trấn  

Tháng 6, 

tháng12 
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BIỂU ĐĂNG KÝ CÁC MÔ HÌNH PTSX NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch  số              /KH-UBND ngày        /02/2021 của UBND huyện Đình Lập 

 

Stt Tên mô hình 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

mô 
Số hộ 

Địa điểm 

thực hiện 

Dự kiến nguồn vốn thực 

hiện (Triệu đồng) 

Tổng 

cộng 

Nhà 

nước hỗ 

trợ 

Nhân 

dân 

đối 

ứng 

  Tổng cộng:         11.340 7.150 4.190 

I 

Mô hình phát triển 

sản xuất tại các xã 

đạt chuẩn NTM giai 

đoạn 2018 - 2020; 

Các xã đạt chuẩn 

năm 2021-2022         5.560 3.150 2.410 

1 

Mô hình trồng cây Ba 

kích ha 4 1 

Thôn Còn 

Phiêng, xã 

Bính Xá 750 350 400 

2 

Mô hình chăn nuôi bò 

bán chăn thả Con 30 3 Xã Bắc Xa 550 350 200 

3 

Mô hình chăn nuôi 

Cầy hương Đôi 16 HTX Xã Bắc Xa 550 350 200 

4 Mô hình chăn nuôi Gà con 3000 2 

Thôn Nà 

Pẻo, Khe 

Mò, xã Bắc 

Lãng 710 350 360 

5 Mô hình chăn nuôi gà Con 3000 2 

Thôn Bản 

Phục, Bản 

Hang, xã 

Kiên Mộc 500 350 150 

6 

Mô hình chăn nuôi bò 

bán chăn thả Con 30 1 Xã Thái Bình 550 350 200 

7 Mô hình chăn nuôi lợn con 80 2 

Thôn Háng 

Ý, thôn Khe 

Cù, xã Châu 

Sơn 550 350 200 

8 Mô hình chăn nuôi gà Con 7000 

HTX, 

02 

Thôn Háng 

Ý, thôn Nà 

Van, xã Châu 

Sơn 850 350 500 

9 Mô  hình chăn nuôi gà Con 3000   

Xã Cường 

Lợi 550 350 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

 

II 

 

Mô hình phát triển 

sản xuất có hiệu quả, 

mô hình liên kết theo 

chuỗi liên kết trên 

địa bàn huyện         5.780 4.000 1.780 

1 

Nhân rộng mô hình 

chăn nuôi bò bán chăn 

thả Con 50 1 

Thôn Tiên 

phi, xã Bính 

Xá 1.380 1.000 380 

2 

Nhân rộng mô hình 

chăn nuôi bò bán chăn 

thả Con 50 HTX Xã Kiên Mộc 1.400 1.000 400 

3 

Nhân rộng mô hình 

chăn nuôi bò bán chăn 

thả Con 50   Xã Lâm Ca 1.500 1.000 500 

4 

Nhân rộng mô hình 

chăn nuôi bò bán chăn 

thả Con 50 1 Xã Thái Bình 1.500 1.000 500 
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