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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nội dung đột phá về phát triển nông nghiệp thông minh và nông 

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến năm 2022 

  

 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá về phát triển nông nghiệp 

thông minh, theo hướng sản xuất hàng hoá đặc hữu gắn với chế biến giai đoạn 

2022 - 2025 (tại Kế hoạch số 09-KH/BCĐ, ngày 24/3/2022 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện các nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao 

Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025), Tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về 

phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá 

đặ hữu gắn với chế biến giai đoạn 2021 - 2025 (Tiểu ban đột phá về nông nghiệp) 

xây dựng Kế hoạch đột phá về nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu 

gắn với chế biến năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Bảo đảm công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-

KH/BCĐ, ngày 24/3/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện các nội dung đột phá thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 (Ban Chỉ đạo thực hiện các nội dung đột phá tỉnh) chủ động, đồng bộ, 

đạt mục tiêu, hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thời gian và 

lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa 

phương, đơn vị; kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có. 

- Đề cao trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. 

II. MỤC TIÊU 

Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ tạo đột phá về năng suất, chất lượng và 

nâng cao giá trị đối với diện tích các loại cây trồng. Tập trung phát triển chăn nuôi 

theo hướng an toàn sinh học và thành lập các trang trại chăn nuôi tập trung gắn kết 

với các thị trường tiêu thụ. Phát triển diện tích trồng cây lâm sản ngoài gỗ cho giá 

trị kinh tế cao, có thế mạnh thành vùng sản xuất tập trung. Đẩy mạnh việc thực 

hiệc phát triển thương hiệu, nguồn gốc sản phẩm. 

1. Lĩnh vực trồng trọt 

- Cây Lê: Trồng mới 20ha tại các huyện Thạch An, Hoà An, Nguyên Bình.  
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- Cây Dẻ: Trồng mới 145ha tại huyện Trùng Khánh.  

- Cây Thạch đen: Tập trung chăm sóc và phát triển diện tích trồng cây Thạch 

đen tại các huyện Hoà An, Thạch An 500ha cho năng suất và chất lượng tốt. 

- Cây thuốc lá: Tăng thêm diện tích trồng mới cây thuốc lá 100ha tại các 

huyện Hoà An, Quảng Hoà, Hà Quảng, nâng dần diện tích cây thuốc lá đến năm 

2025 đạt 4.000ha. 

2. Lĩnh vực chăn nuôi 

- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động hoàn thiện cơ sở hạ tầng để dự án trang trại 

chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Cao Bằng đi vào hoạt động, tiến 

hành sản xuất. 

- Hỗ trợ chi phí mua con giống và xây dựng chuồng trại chăn nuôi, trồng cỏ 

cho các hộ chăn nuôi và các doanh nghiệp để tăng thêm 500 con trâu, bò thương 

phẩm; 2.500 con lợn nái, lợn thịt. 

3. Lĩnh vực lâm nghiệp 

- Trồng mới 300ha cây Trúc sào  tại các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Hà 

Quảng và các huyện lân cận. 

- Trồng mới 125ha Hồi tại các huyện Thạch An, Bảo Lạc, Trùng Khánh. 

- Trồng mới 450ha Quế tại huyện Thạch An, Nguyên Bình. 

- Thu hút đầu tư trồng 50ha cây Mắc ca tại các huyện có điều kiện phù hợp. 

4. Hỗ trợ phát triển sản phẩm 

- Hỗ trợ 30 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. 

- Hỗ trợ 30 cơ sở sản xuất hoàn thiện chất lượng sản phẩm theo các tiêu 

chuẩn (VietGAP, hữu cơ, an toàn...); truy suất nguồn gốc sản phẩm, cấp mã số 

vùng trồng, vùng nuôi; chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 

III. Các giải pháp thực hiện 

1. Về tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch 

Tổ chức thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức 

như tuyên truyền miệng tại các hội nghị báo cáo viên các cấp, tuyên truyền trong 

các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể…; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin 

đại chúng, các ấn phẩm, trang tin điện tử; tuyên truyền cổ động trực quan, xây 

dựng các cụm pano tuyên truyền, các khẩu hiệu, tranh ảnh, tờ rơi. 

2. Giải pháp về giống, vật tư nông nghiệp 

- Chuẩn bị các điều kiện, thủ tục để xây dựng các vườn ươm đảm bảo cung 

cấp đầy đủ giống cây trồng nông, lâm nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn để sản 

xuất tại huyện Hòa An, Thạch An, Trùng Khánh và Bảo Lạc để cung cấp giống 

chất lượng tốt cho người dân, doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ chi phí mua giống, phân bón cho các hộ trồng cây Hạt dẻ, Lê, 

Thuốc lá, Thạch đen, Trúc sào, Hồi, Quế, Mắc ca. 
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- Hỗ trợ lãi suất vốn vay mua giống vật nuôi cho các hộ chăn nuôi trâu, bò. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng các cơ sở bảo 

quản nông sản để bảo quản các sản phẩm liên kết tiêu thụ cho người dân. 

3. Về xúc tiến đầu tư phát triển sản xuất và rà soát đất đai 

- Tổ chức rà soát diện tích đất phù hợp với các loại cây trồng đặc sản, đặc 

hữu, vùng trồng nguyên liệu để định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp cho 

các huyện, thành phố triển khai thực hiện. 

- Thực hiện chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất 

để phát triển trồng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao kết hợp bảo vệ rừng. 

- Xem xét, thu hồi các diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho tổ chức, cá nhân, 

hộ gia đình nhưng không đưa vào sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả để giao lại 

cho Ban Quản lý rừng hoặc giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp có năng lực thực hiện đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

4. Về cơ chế, chính sách - Tài chính 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Sử dụng lồng ghép các nguồn ngân sách của tỉnh để thực hiện đồng bộ, có 

hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch, bám sát các Nghị quyết của HĐND tỉnh  về 

hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh như Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 về chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về 

chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh; Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 về quy định chính sách 

hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng và các chính sách khác. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến 

khích, ưu đãi đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ 

chế, chính sách để đáp ứng mục tiêu thu hút đầu tư. 

5. Giải pháp về vốn 

- Tổ chức hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để thực hiện các hạng mục đầu tư, 

mua con giống, phân bón, vật tư nông nghiệp.  

- Tổng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện 34.425 triệu đồng. Trong đó: 

+ Lĩnh vực trồng trọt: 8.525 triệu đồng. 

+ Lĩnh vực chăn nuôi: 5.375 triệu đồng. 

+ Lĩnh vực lâm nghiệp: 6.125 triệu đồng. 

+ Đầu tư xây dựng khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc 

đề án nông nghiệp thông minh: 12.000 triệu đồng. 

+ Hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm: 2.400 triệu đồng. 
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(Chi tiết và phân công nghiệm vụ như biểu kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này các thành viên Tiểu ban đột phá về nông nghiệp tổ 

chức chỉ đạo triển khai thực hiện theo sự phân công của trưởng Tiểu ban. 

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình 

phù hợp với điều kiện thực tế và tổ chức thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng (trước 10/7/2022) và một năm (trước 

15/01/2022), gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp. 

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các tổ chức 

chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên và nhân dân tích 

cực tham gia thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. 

4. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Tham mưu cho Trưởng Tiểu đột phá về nông nghiệp ban trình Ban Chỉ đạo  

thực hiện các nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiện toàn Tiểu ban đột phá về nông 

nghiệp. Tham mưu cho Trưởng Tiểu ban đột phá về nông nghiệp kiện toàn Tổ giúp 

việc Tiểu ban. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/4/2022. 

- Tham mưu cho Trưởng Tiểu ban đột phá về nông nghiệp phân công nhiệm 

vụ cho các thành viên Tiểu ban. Thời gian hoàn thành, sau khi Ban Chỉ đạo  thực 

hiện các nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao 

Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ban hành Quyết định kiện toàn Tiểu ban 

đột phá về nông nghiệp được 05 ngày. 

- Tổng hợp tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch này theo mốc thời gian 06 

tháng (trước ngày 15/7/2022) và một năm (trước ngày 20/01/2022), báo cáo 

Trưởng Tiểu ban. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá về phát triển nông nghiệp 

thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế 

biến năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ thực hiện các nội dung đột phá; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các Huyện uỷ, Thành uỷ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, KT (Kh). 

TM. TIỂU BAN 

TRƯỞNG TIỂU BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Trung Thảo 
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