
ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHI LĂNG 

 
Số: 531/BC-UBND 

 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Chi Lăng,  ngày 22 tháng 8 năm 2019 

 

 
BÁO CÁO 

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU, ngày 27/7/2016  
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp 
 gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020,  

định hướng đến năm 2030 

Thực hiện Công văn số 124-CV/HU ngày 02/8/2019 của Huyện ủy Chi 
Lăng về việc xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25-
NQ/HU, ngày 27/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh tái cơ 
cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng giai đoạn 
2016-2020, định hướng đến năm 2030. UBND huyện Chi Lăng tổng hợp, báo 
cáo kết quả thực hiện như sau: 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Chi Lăng là huyện miền núi phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn; phía Bắc 
giáp với huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, phía Đông giáp huyện Lộc 
Bình, phía Tây giáp huyện Văn Quan; phía Nam giáp huyện Hữu Lũng và huyện 
Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang. Huyện có 21 đơn vị hành chính, trong đó có 19 
xã và 02 thị trấn.  

Diện tích tự nhiên hơn 70.418,89 ha, trong đó: đất nông nghiệp chiếm 
76,5%, đất phi nông nghiệp chiếm 4,7%, đất chưa sử dụng chiếm 18,7%; thổ 
nhưỡng gồm 3 loại đất chính: đất feralit vùng đồi và núi thấp, đất feralit mùn 
trên núi đá vôi và đất phù sa ven sông Thương.  

Dân số khoảng 79.291 người, có nhiều dân tộc cùng chung sống đoàn kết, 
trong đó dân tộc Nùng chiếm 48,9%, dân tộc Tày chiếm 34%, dân tộc Kinh 
chiếm 16% và các dân tộc khác chiếm 1,1%; mật độ dân số trung bình là 109,9 
người/km2. 

Tổng số lao động trong độ tuổi của huyện năm 2018 là 35.346 người, 
chiếm 45,75% dân số, đa số là lao động trẻ, khỏe, đây là nguồn nhân lực dồi dào 
cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

1. Thuận lợi 

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, các Sở, ngành và cấp ủy chính quyền đại phương. 

Nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ Huyện ủy; sự thống nhất trong nhận thức và trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở 
trong thực hiện nhiệm vụ về tái cơ cấu nông nghiệp xác định đây là nhiệm vụ 
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quan trọng, thường xuyên. Công tác tuyên truyền, vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được quan tâm thực hiện, qua quá 
trình thực hiện nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, nhận thức và hành 
động của người dân có sự chuyển biến tích cực. 

2. Khó khăn 

Là huyện miền núi, quy mô kinh tế nông nghiệp của huyện còn nhỏ lẻ, 
sản xuất manh mún, chưa tập trung, chưa tận dụng khai thác được hết các tiềm 
năng, thế mạnh của địa phương; nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông 
nghiệp, nông thôn còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; tỷ lệ hộ nghèo 
còn cao, nhận thức của người dân về tái cơ cấu nông nghiệp còn có những hạn 
chế nhất định, một số cơ quan đơn vị, cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự 
quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến kết quả thực hiện của địa phương còn 
hạn chế; một số cán bộ lãnh đạo và công chức chuyên môn nghiệp vụ chưa sâu, 
còn lúng túng trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn, về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 
mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; Chương trình số 07-CTr/HU ngày 
02/11/2015 của Huyện ủy Chi Lăng, Chương trình hành động của Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 
lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 27/7/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện Chi Lăng khoá XXII đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/HU, về đẩy mạnh 
tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng giai 
đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 990-QĐ/HU ngày 
17/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực 
hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 27/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 
huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. 

Để phát triển toàn diện lĩnh vực nông lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu 
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; ưu tiên nguồn lực, chính sách hỗ 
trợ, đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực; 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; phát triển kinh tế nông thôn 
theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với xây dựng nông thôn mới. 
UBND huyện Chi Lăng đã ban hành Chương trình số 16/CTr-UBND ngày 
30/9/2016 về Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 
mới huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ban hành 
Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 về thành lập Tổ hỗ trợ xúc tiến 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 
31/10/2016 về việc thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật phát triển các sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp, 
hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình tái 
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cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến hết tháng 
11/2016, 21/21 xã, thị trấn hoàn thiện xong Kế hoạch thực hiện Chương trình tái 
cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.  

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 
phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện tăng cường công tác 
thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cả hệ thống chính trị nhằm thay đổi 
nhận thức, tập quán sản xuất từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa. Các xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện tái cơ 
cấu nông nghiệp nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Do đó, sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất 
hàng hóa, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; tăng cường áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 
từng bước gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Sự chuyển biến nhận thức của nhân dân về chuyển đổi hình thức, 
phương thức sản xuất 

Qua quá trình triển khai, tuyên truyền về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 
các chương trình, dự án cụ thể đã nâng cao nhận thức, tư duy của nhân dân về 
đổi mới tổ chức sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch theo hướng hàng hóa. Một số 
vùng sản xuất tập trung đã được hình thành; các hình thức kinh tế hợp tác trong 
nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển; nhiều ngành nghề đã hình 
thành, phát triển ở các vùng, địa bàn khác nhau. Củng cố và thành lập mới các 
Hợp tác xã, Tổ hợp tác thương mại và dịch vụ, phát triển kinh tế trang trại để tổ 
chức sản xuất, lưu thông hàng hóa và thu mua nông sản cho nông dân. Hiện nay, 
trên địa bàn huyện có 14 Hợp tác xã với tổng số 174 thành viên, 39 Tổ hợp tác 
với 195 tổ viên tham gia, 02 trang trại (đều đạt giá trị sản lượng hàng hóa bình 
quân trên 100 triệu đồng/năm). Năm 2019, thành lập mới được thêm 02 HTX về 
nông nghiệp tại các xã Mai Sao và Gia Lộc, cụ thể: Tại xã Mai Sao, thành lập 
mới 01 HTX chăn nuôi thỏ Ngọc Thạch; tại xã Gia Lộc, thành lập mới 01 HTX 
dịch vụ và sản xuất nông nghiệp xã Gia Lộc. 

Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được chuyển giao ứng dụng vào sản xuất và 
đời sống, trình độ sản xuất của nông dân ngày càng nâng lên, đặc biệt là việc sử 
dụng giống mới và đầu tư thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, các biện pháp 
kỹ thuật tiên tiến, an toàn được áp dụng như: thâm canh cải tiến (SRI) trên cây 
lúa, sản xuất VietGAP trên cây Na, bưởi, rau; Chăn nuôi an toàn sinh học, chăn 
nuôi theo hướng VietGAP; xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ sinh học, 
Biogas... đã giảm được dịch bệnh, mùi và ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, 
góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hoá và nâng cao giá trị sản xuất. 

2. Kết quả phát triển sản phẩm thế mạnh của địa phương 

Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU, Chương trình 
tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện đã xây dựng và phát triển được các 
vùng sản xuất nông nghiệp có thế mạnh tập trung tại các xã, thị trấn như: 
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Vùng nguyên liệu thuốc lá: Tập trung phát triển cây thuốc lá tại các xã: 
Quang Lang, Y Tịch, Vạn Linh, Hòa Bình, Bằng Mạc, Thượng Cường, Bằng 
Hữu với quy mô gần 800 ha.  

Vùng lạc: Đẩy mạnh nâng cao năng suất lạc, tập trung phát triển ở các xã: 
Vạn Linh, Y Tịch, Hòa Bình, Bằng Mạc, Thượng Cường, Gia Lộc, Bằng Hữu, 
Chiến Thắng với quy mô 500 ha trở lên. 

Vùng ớt: Tập trung phát triển sản xuất ớt ở các xã: Quang Lang, Mai Sao, 
Nhân Lý, Bắc Thủy, Vân Thủy, Quan Sơn. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
thâm canh, đưa các giống năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Năm 2019, 
diện tích cây ớt đạt trên 500 ha. 

Vùng na: Tập trung phát triển cây Na tại các xã Chi Lăng, Quang Lang, 
Mai Sao, Hòa Bình, Thượng Cường, Y Tịch, Vạn Linh, thị trấn Đồng Mỏ, thị 
trấn Chi Lăng với quy mô 1.650 ha trở lên. 

Vùng hồi: Tập trung cải tạo và đầu tư phát triển tại các xã: Gia Lộc, 
Thượng Cường, Hòa Bình, Bằng Mạc, Bằng Hữu với quy mô 1.400 ha trở lên.  

Vùng thông: Tập trung phát triển tại các xã Chiến Thắng, Vân An, Liên 
Sơn, Lâm Sơn, Vân Thủy, Hữu Kiên với quy mô trên 12.000 ha.  

Vùng keo, bạch đàn: Tập trung phát triển tại các xã Chi Lăng, thị trấn Chi 
Lăng, Quang Lang, Lâm Sơn, Quan Sơn, Bắc Thủy, Hữu Kiên, Mai Sao, Nhân 
Lý với quy mô trên 14.000 ha, vận động người dân đầu tư thâm canh, chăm sóc 
để rừng phát triển tốt. 

a) Tái cơ cấu trong lĩnh vực trồng trọt 

Do chuyển đổi cơ cấu cây trồng một số diện tích trồng cây hàng năm 
chuyển sang trồng cây lâu năm, một số diện tích giảm do đầu tư xây dựng các 
công trình giao thông nông thôn nên tổng diện tích gieo trồng có xu hướng giảm. 
Để đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao năng suất, sản lượng lương thực, 
huyện đã đẩy mạnh áp dụng sản xuất lúa cải tiến SRI, trồng ngô mật độ dày; 
đồng thời đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao như: F1 CP 134, LS55, sán ưu, 
Nhị ưu 986, syn6, CR 203,... Đồng thời tập trung phát triển các vùng sản xuất 
hàng hóa nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương như: Sản xuất ớt, 
lạc tập trung, sản xuất thuốc lá, sản xuất rau áp dụng theo hướng nông nghiệp tốt 
(VietGAP). 

Tổng diện tích gieo trồng năm 2019 ước thực hiện đạt 10.668,9 ha, đạt 
97,8% kế hoạch, bằng 98,6% so với cùng kỳ; bằng 99,2% so với năm 2016. 
Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 32.194,3 tấn, đạt 97,3% kế hoạch, 
bằng 96,8% so với cùng kỳ; bằng 90,1% so với năm 2016. 

Trong 03 năm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã có sự thay đổi về diện 
tích, sản lượng của một số loại cây trồng chính như: 

Diện tích trồng lúa Xuân có xu hướng giảm, các hộ dân đã chuyển đổi 
một số diện tích đất lúa vụ Xuân, diện tích đất lúa không chủ động về nguồn 
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nước1, giá trị kinh tế thấp sang trồng một số loại hàng năm có giá trị kinh tế cao 
hơn như: Ớt, lạc, khoai sọ, dong riềng,... 

Diện tích một số cây củ bột có xu hướng giảm mạnh điển hình như cây 
sắn giảm hơn so với năm 2016 hơn 200 ha, tại một số xã, thị trấn đã chủ động 
chuyển đổi từ trồng sắn sang phát triển trồng cây lâm nghiệp, trồng ngô, trồng 
cây nghệ,...  

Ngược lại, diện tích một số cây trồng như: Thuốc lá, lạc, ớt, rau vụ Đông 
có xu hướng tăng mạnh trong vụ Đông - Xuân năm 2019. Cụ thể: 

- Cây lương thực đạt 7.100,2 ha, đạt 98,01% kế hoạch, bằng 97,8% so với 
cùng kỳ, bằng 93,3% so với năm 2016. Trong đó: 

Cấy lúa ước đạt 4.305,0 ha, đạt 98,5% kế hoạch, bằng 98,3% so với cùng kỳ, 
bằng 90,6% so với năm 2016. Năng suất ước đạt 40,2 tạ/ha, đạt 99,4% kế hoạch, 
bằng 99,1% so với cùng kỳ, tăng 8,6% so với năm 2016. Sản lượng ước đạt 
17.327,6 tấn, đạt 97,9% kế hoạch, bằng 97,4% so với cùng kỳ, bằng 91,6% so với 
năm 2016;  

Cây ngô ước đạt 2.795,1 ha, đạt 97,4% kế hoạch, bằng 96,9% so với cùng 
kỳ, bằng 93,5% so với năm 2016. Năng suất ước đạt 53,2 tạ/ha, đạt 99,3% kế 
hoạch, bằng 99,3% so với cùng kỳ, tăng 2,7% so với năm 2016. Sản lượng ước 
đạt 14.866,7 tấn, đạt 96,7% kế hoạch, bằng 96,2% so với cùng kỳ, bằng 96,0% 
so với năm 2016. 

- Cây có bột đạt 248,1 ha, đạt 56,4% kế hoạch, bằng 73,8% so với cùng 
kỳ, bằng 59,9% so với năm 2016 do diện tích khoai lang và sắn giảm mạnh so với 
năm 2016; 

- Cây thực phẩm đạt 1.225,7 ha, đạt 101,9% kế hoạch, tăng 10,5% so với 
cùng kỳ, tăng 4,9% so với năm 2016; 

- Cây công nghiệp ngắn ngày đạt 1.379,5 ha, đạt 95,1% kế hoạch, bằng 
93,4% so với cùng kỳ, tăng 65,7% so với năm 2016, chủ yếu là diện tích thuốc lá 
tăng hơn 500 ha so với năm 2016; 

- Cây hàng năm khác đạt 715,5 ha, đạt 125,0% kế hoạch, tăng 13,6% so 
với cùng kỳ, bằng 96,0% so với năm 2016. 

Đến nay bước đầu đã xuất hiện các hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi 
gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm khai thác tối đa tiềm năng, 
nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản xuất sản phẩm; thông qua tổ chức liên 
kết, hợp tác sản xuất đẩy mạnh cơ giới hóa, phát triển sản xuất theo hướng bền 
vững và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm.  

* Trồng cây ăn quả: Tính đến tháng 6/2019, tổng diện tích cây ăn quả 
trên địa bàn huyện đạt 3.650 ha. Trong đó một số cây ăn quả chính như: Na diện 
tích ước đạt 1.650 ha, sản lượng trên 16.500 tấn; cây ăn quả có múi ước đạt 500 
ha; cây vải, nhãn diện tích ước đạt 550 ha; diện tích hồng đạt 260 ha. 

                                           
 1 Tại một số xã đã có sự chuyển đổi rõ rệt như: Bằng Hữu, Chiến Thắng, Bằng Mạc,... 
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Trong 03 năm, diện tích cây ăn quả trên địa bàn tiếp tục tăng, toàn huyện 
trồng mới được trên 370 ha cây ăn quả các loại2. Riêng năm 2019 trên địa bàn 
toàn huyện trồng được 150 ha cây ăn quả các loại, trong đó: Cây Na 120,0 ha 
(chủ yếu tập trung xã Vạn Linh, Y Tịch), cây có múi: 25,0 ha (Bưởi, Cam, 
Quýt...), cây ăn quả khác như: nhãn, táo,.. được 5,0 ha.  

Triển khai thực hiện xây dựng vùng sản xuất Na an toàn theo tiêu chuẩn 
GlobalGAP, VietGAP và ký cam kết sản xuất Na an toàn trên toàn bộ diện tích 
nhằm nâng cao chất lượng, giá trị, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm hướng tới xuất khẩu, sản xuất theo chuỗi giá trị3. Cây Na có sản lượng đạt 
hơn 16.500 tấn, tăng hơn 1.600 tấn so với năm 2016, giá trị bình quân đạt trên 
200 triệu đồng/ha. Đồng thời, phát triển cây ăn quả có múi (bưởi diễn, bưởi da 
xanh, cam canh); áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến đem lại giá trị và hiệu quả 
trong sản xuất. 

Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm nông 
lâm sản đặc sản của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là thương hiệu Na Chi Lăng, nhằm 
kêu gọi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nông nghiệp nông 
thôn, góp phần nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong 
03 năm 2017, 2018, 2019 huyện Chi Lăng đã phối hợp với các Sở, ban, ngành của 
tỉnh tổ chức thành công Ngày hội Na Chi Lăng. Thương hiệu Na Chi Lăng đã vinh 
dự được Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam vinh danh và trao cúp vàng chứng nhận 
là thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng 
trong tốp 10 “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam” năm 2018. 

Thông qua các hoạt động của Ngày hội như phát động sản xuất na an toàn 
đã làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của bà con nông dân từ sản xuất na 
truyền thống sang sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, 
tạo ra sản phẩm na sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực thẩm góp phần phát triển 
thương hiệu Na Chi Lăng. Các hoạt động quảng bá về Ngày hội Na Chi Lăng, 
sản phẩm na sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP cùng 
với mẫu mã, bao gói đẹp trên các phương tiện thông tin đại chúng, thương hiệu 
na Chi Lăng được đông đảo người tiêu dùng biết đến và tin dùng giúp cho sản 
phẩm Na Chi Lăng tiêu thụ gặp nhiều thuận lợi hơn, giá cả ổn định và tăng 30% 
so với năm 2016 cụ thể: Năm 2016 diện tích na 1.500 ha, sản lượng na đạt 
15.000 tấn, giá bình quân 20.000 đồng/1kg, giá trị kinh tế ước đạt 300 tỷ đồng. 
Năm 2019, diện tích na khoảng 1.650 ha, sản lượng ước đạt 16.500 tấn, giá bán 
bình quân đạt 40.000 đồng/kg, giá trị sản xuất na năm 2019 ước đạt gần 700 tỷ 
đồng tăng gấp 02 lần so với năm 2016. 

b) Tái cơ cấu trong lĩnh vực chăn nuôi 

Xác định chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng trong tái cơ cấu ngành; 
trong đó chú trọng đến tái cơ cấu trong hình thức sản xuất: 

                                           
 2 Cây Na: 145 ha (Chủ yếu tập trung xã Y Tịch); Cây có múi: 85 ha (Bưởi, Cam, Quýt...); Cây ăn quả khác như: 
nhãn, táo được 40 ha. 
 3 Phát triển vùng sản xuất Na theo tiêu chuẩn  GlobalGAP  được 5,0 ha; sản xuất Na theo tiêu chuẩn  VietGAP được 
206,96 ha; sản xuất Na an toàn được 1.438 ha; vùng sản xuất nguyên liệu thuốc lá tại 07 xã khu vực núi đá,... 
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Sản xuất chăn nuôi cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm trong huyện và 
xuất bán ra ngoài huyện. Tính đến hết ngày 15/8/2019, tổng đàn gia súc trên địa 
bàn huyện có khoảng 37.185 con các loại, trong đó: Đàn trâu 11.325 con; đàn bò 
6.705 con; đàn lợn 10.150 con ; tổng đàn gia cầm 421.200 con. Tình hình đàn 
trâu, bò trên địa bàn huyện giảm mạnh, nhiều hộ nông dân bỏ hẳn đàn trâu do 
không có nhu cầu cày kéo mà chuyển sang cơ giới hóa; đàn lợn do mắc bệnh 
Dịch tả lợn Châu Phi dẫn đến bị tiêu hủy số lượng lớn nên tổng đàn giảm. 

Kết quả thực hiện tái cơ cấu theo vùng và phương thức chăn nuôi: Khu vực 
các xã núi đá, các xã khu vực dọc tuyến sông Thương chủ yếu là chăn nuôi nông 
hộ, một số hộ đã mạnh dạn đầu tư sang phương thức chăn nuôi gia trại, trang trại 
và bán công nghiệp. Đối tượng vật nuôi chủ yếu là lợn và gia cầm. Cơ cấu giống 
lợn lai và lợn ngoại chiếm 90%; cơ cấu giống gia cầm chủ yếu là giống gà lông 
màu, gà ri. Các xã khu vực núi đất với thế mạnh về đất đai rộng, mật độ dân số 
thấp phát triển các loại vật nuôi đặc sản, bản địa có giá trị kinh tế và khả năng 
cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường như: Trâu, bò, ngựa, dê,... 

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các 
tổ chức đoàn thể UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, 
khuyến cáo người chăn nuôi, bám sát diễn biến của thị trường để phát triển chăn 
nuôi tránh tình trạng chăn nuôi ồ ạt, không theo quy hoạch. Khuyến khích người 
chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, theo chuỗi liên kết sản phẩm. 

c) Tái cơ cấu trong lĩnh vực lâm nghiệp 

Công tác phát triển rừng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai 
nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, theo đúng định 
hướng và kế hoạch được duyệt. 

Tập trung nâng cao chất lượng, giá trị rừng: Trong 03 năm (2017-2018) 
toàn huyện đã trồng mới được 3.400 ha rừng các loại (năm 2016 diện tích trồng 
rừng chỉ đạt 951,6 ha, năm 2019 diện tích trồng rừng ước đạt 1.050,8 ha). Do 
làm tốt công tác huy động xã hội hóa trong công tác trồng rừng, triển khai thực 
hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả. Cụ 
thể trong 03 năm đã huy động xã hội hóa trồng rừng được trên 630 ha, tổ chức 
thẩm định vốn cho trên 40 dự án với kinh phí 8.983 triệu đồng (hỗ trợ các hộ 
vay vốn trồng rừng). Qua đó bước đầu hình thành một số vùng phát triển trồng 
rừng tập trung cụ thể như: 

Vùng trồng bạch đàn: Tập trung chủ yếu tại các xã, thị trấn như: Thị trấn 
Chi Lăng, xã Chi Lăng, xã Quan Sơn, xã Hữu Kiên, xã Quang Lang. 

Vùng trồng keo: Tập trung tại các xã như: Bắc Thủy, Quan Sơn, Lâm 
Sơn, Vân Thủy. 

Vùng trồng thông: Tập trung tại các xã Vân Thủy, Chiến Thắng, Liên 
Sơn, Vân An. 
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Tiếp tục phát triển các loài cây lâm sản ngoài gỗ đặc trưng của địa 
phương kết hợp với bảo vệ và phát triển rừng ổn định, bền vững. Tỷ lệ che phủ 
rừng đến năm 2019 ước đạt 46,0%.  

Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cây giống phục vụ kế hoạch 
trồng rừng hàng năm với cơ cấu giống có năng suất cao, giống mới (cây hom 
thay thế các loại giống cũ gieo từ hạt); chuẩn bị tốt các điều kiện về hiện trường 
trồng rừng, xây dựng kế hoạch cung ứng cây giống cho các hộ tham gia trồng 
rừng kịp thời vụ; tăng cường giám sát, quản lý giống theo chuỗi hành trình, hỗ 
trợ nâng cấp vườn ươm hiện có (01 vườn), chủ động cây giống trên địa bàn, 
tránh hiện tượng cây giống giảm chất lượng do phải vận chuyển xa. Nhờ làm tốt 
công tác giống mà tỷ lệ thành rừng sau trồng của huyện đạt trên 85%. 

Quy hoạch 3 loại rừng và quản lý quy hoạch: Tổ chức kiểm kê rừng, rà 
soát quy hoạch lại 3 loại rừng phù hợp với thực tế, đảm bảo sản xuất tập trung, 
liền vùng, liền giải; quy hoạch vùng trồng bạch đàn, keo, thông; xây dựng 
phương án quản lý bảo vệ rừng bền vững theo Thông tư hướng dẫn của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT. Tiếp tục bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; khoán bảo vệ 
rừng bằng nhiều hình thức phù hợp diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ xung yếu 
và những diện tích có nguy cơ xâm hại cao để phát huy hiệu quả. Năm 2019, 
thực hiện dự án xác minh khoán bảo vệ rừng tự nhiên được 2.750,0 ha, khoanh 
nuôi rừng được 19.210,0 ha, chăm sóc rừng được 1.500,0 ha. 

d) Tái cơ cấu trong lĩnh vực thủy sản 

Năm 2019, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn huyện ước đạt 
khoảng 76 ha, tăng 17,4% so với năm 2016; Tổng sản lượng nuôi trồng ước đạt 
100 tấn tăng 9,1% so với năm 2016. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên mặt nước 
nuôi trồng thủy sản đạt trên 120 triệu đồng/ha.  

Đối tượng nuôi và phương thức nuôi: Đa dạng hóa đối tượng và phương 
thức nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường, giảm thiểu rủi ro. Ngoài các đối tượng 
chủ lực như cá rô phi đơn tính, cá chép lai, trắm cỏ còn có các đối tượng nuôi 
truyền thống như cá trôi, mè và một số đối tượng nuôi đặc sản có giá trị kinh tế 
cao như cá tầm. Sản phẩm thu hoạch chủ yếu được tiêu thụ tươi sống tại các chợ 
trung tâm huyện, một phần sản phẩm được các tư thương đem tiêu thụ tại các 
tỉnh lân cận. Một số xã, thị trấn đã tập trung đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy 
sản trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng với các hình thức 
nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến. 

e) Tái cơ cấu trong công tác thủy lợi, phát triển hạ tầng 

Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy 
lợi; phát triển tưới cho cây trồng cạn cụ thể như sau: 

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Phát triển cơ sở 
hạ tầng thủy lợi phục vụ tưới tiêu, nuôi trồng thuỷ sản. Trong  03 năm, từ nguồn 
vốn hỗ trợ thuộc Chương trình hỗ trợ cải tạo đất trồng lúa trên địa bàn huyện đã 
đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp mới 21 công trình thủy lợi, các công trình 
trên đã tăng thêm diện tích tưới cho các loại cây trồng là 80 ha. 
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Phát triển hệ thống tưới cho cây trồng cạn: Toàn huyện đã xây dựng được 
02 mô hình áp dụng được công nghệ tưới tiết kiệm nước cho hơn 30 ha diện tích 
cây ăn quả như: Bưởi diễn, bưởi da xanh (tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, phun 
sương).  

Tiếp tục rà soát, đề xuất danh mục các công trình thủy lợi trên địa bàn 
huyện cần đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa góp phần đảm bảo đủ điều 
kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. 

3. Công tác quy hoạch, hoàn thiện quy hoạch phù hợp với quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện 

Việc cơ cấu lại sản xuất theo hướng phát huy lợi thế địa phương và nhu 
cầu của thị trường được cụ thể hóa tại các kế hoạch, đề án, dự án chỉ đạo sản 
xuất, trong đó tập trung xác định như sau: 

Về cây lương thực, tiếp tục duy trì ổn định, đảm bảo an ninh lương thực. 
Mở rộng diện tích cây thực phẩm, cây công nghiệp hàng năm, cây ăn quả: Vùng 
nguyên liệu thuốc lá tập trung phát triển cây thuốc lá tại các xã Quang Lang, Y 
Tịch, Vạn Linh, Hòa Bình, Bằng Mạc, Thượng Cường, Bằng Hữu; vùng lạc tập 
trung phát triển ở các xã Vạn Linh, Y Tịch, Hòa Bình, Bằng Mạc, Thượng 
Cường, Gia Lộc, Bằng Hữu, Chiến Thắng; vùng ớt tập trung phát triển sản xuất ớt 
ở các xã: Quang Lang, Mai Sao, Nhân Lý, Bắc Thủy, Vân Thủy, Quan Sơn; vùng 
na tập trung phát triển cây Na tại các xã Chi Lăng, Quang Lang, Mai Sao, Hòa 
Bình, Thượng Cường, Y Tịch, Vạn Linh, thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng. 

Về lâm nghiệp: Tổ chức kiểm kê rừng, rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng 
phù hợp với thực tế, đảm bảo sản xuất tập trung, liền vùng, liền giải; xây dựng 
phương án quản lý bảo vệ rừng bền vững theo Thông tư hướng dẫn của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT; quy hoạch vùng trồng bạch đàn, keo, thông: Vùng hồi 
tập trung cải tạo và đầu tư phát triển tại các xã Gia Lộc, Thượng Cường, Hòa 
Bình, Bằng Mạc, Bằng Hữu; vùng thông tập trung phát triển tại các xã Chiến 
Thắng, Vân An, Liên Sơn, Lâm Sơn, Vân Thủy, Hữu Kiên; vùng keo, bạch đàn 
tập trung phát triển tại các xã Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng, Quang Lang, Lâm 
Sơn, Quan Sơn, Bắc Thủy, Hữu Kiên, Mai Sao, Nhân Lý. 

Về chăn nuôi, tiếp tục đẩy mạnh phát triển đàn lợn, đàn gia cầm. Khuyến 
khích nhân dân duy trì ổn định đàn trâu bò, tích cực tìm tòi các loài vật nuôi có 
giá trị như ngựa bạch, dê,... 

Về thủy lợi: Tích cực huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống các 
công trình thủy lợi. Nâng diện tích tưới chủ động trong sản xuất nông nghiệp. 

Về đổi mới tổ chức sản xuất: Tiếp tục vận động nhân dân mở rộng quy mô 
sản xuất nông hộ thành gia trại, trang trại, xúc tiến thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp 
tác, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nông nghiệp hình thành liên kết theo chuỗi.  

Về phát triển hạ tầng nông thôn phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp: Đẩy 
mạnh phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, hệ 
thống công trình thủy lợi, hệ thống điện phục vụ sản xuất.  
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Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sản xuất nông nghiệp: Tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề trong nông nghiệp, nông 
thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg; Bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên 
môn đội ngũ cán bộ làm công tác nông nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Trên cơ sở định hướng đã được xác định, các cấp, các ngành đã tích cực 
bố trí nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả. Bước đầu đã thu được một số kết 
quả đáng khích lệ, cơ cấu sản xuất theo hướng hàng hóa có bước dịch chuyển, 
quy mô sản xuất hộ gia đình từng bước được mở rộng, hệ thống các công trình 
thủy lợi được đầu tư nâng cấp, tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa tăng đều 
qua các năm, công tác đào tạo nghề cho nông nghiệp, nông thôn được thực hiện 
có hiệu quả. 

4. Triển khai các cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh về khuyến 
khích tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Nhà nước như các 
Nghị quyết, Nghị định, Quyết định của Chính phủ về chính sách giảm nghèo; 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 
chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ 
nông sản; chính sách tín dụng,4...Thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, 
tỉnh; các chính sách đặc thù phát triển nông lâm nghiệp, khuyến nông của tỉnh 
nhằm thu hút doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc 
biệt là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục phối hợp rà soát 
các chính sách để kịp thời đề xuất, kiến nghị cho phù hợp với các mục tiêu của 
Đề án tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020. 

Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian 
qua cơ bản đáp ứng được phần lớn nhu cầu hỗ trợ thiết yếu trong quá trình đầu 
tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn của huyện. Chính sách đã tác động 
tích cực đến đời sống nhân dân trong huyện, đặc biệt là các hộ nghèo, dân tộc 
thiểu số; giúp người dân có điều kiện tiếp cận với các biện pháp khoa học kỹ 
thuật tiên tiến áp dụng trong sản xuất nông nghiệp, làm thay đổi nhận thức về 
phát triển sản xuất hàng hóa, tạo sự chuyển biến tốt trong các phương thức tổ 
chức sản xuất của người dân.  

5. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp 

Huyện đã đặc biệt quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn. Trong 03 năm, đã tổ chức mở được 24 lớp đào tạo nghề 
và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 845 lao động nông thôn được tham 
gia. Thông qua công tác đào tạo nghề đã tạo ra được nhiều mô hình, gương điển 
hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần lớn vào việc chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn.  

 

                                           
4 Chương trình 135; Nghị định 210/2013/NĐ-CP; Quyết định 62/2013/QĐ-TTg; Nghị định 41/2010/NĐ-CP, Nghị 
định 55/2015/NĐ-CP.... 
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6. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

Chương trình Xây dựng nông thôn mới đã tập hợp sức mạnh đoàn kết, huy 
động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể 
nhân dân. Việc dựng đường giao thông nông thôn được đẩy mạnh, tạo thành 
phong trào lan tỏa đến mọi thôn, bản và người dân, đến nay 100% số xã có đường 
nhựa hoặc bê tông đến trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng 
hóa. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp giữ được mức tăng trưởng ổn định, 
năng suất chất lượng của cây trồng, vật nuôi được nâng lên. Đời sống của người 
dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Năm 2019, thu nhập 
bình quân/năm của người dân nông thôn đạt 28,75 triệu đồng/người, tăng 6,52 
triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Đến nay, toàn huyện có 08/19 xã đạt tiêu 
chí thu nhập, tăng 04 xã so với năm 2016; tuy nhiên, mức thu nhập bình quân tại 
các xã còn chưa đồng đều (có 08 xã mức thu nhập bình quân đạt 33 triệu 
đồng/người/năm; 09 xã đạt mức 20-27 triệu đồng/người/năm; 02 xã đạt mức dưới 
20 triệu đồng/người/năm). Đến nay số xã đạt chuẩn nông thôn mới 06/19 xã, ước 
hết năm 2019 là 07/19 xã, đạt 36,8%, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã: 13,5 tiêu 
chí, tăng 5,45 tiêu chí/xã so với năm 2015.  

7. Việc xây dựng các dự án, mô hình ưu tiên, xây dựng, duy trì nhãn 
hiệu hàng hóa, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, các đơn vị có liên quan, UBND các xã triển 
khai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới, vốn Chương trình 135, vốn sự nghiệp nông nghiệp và 
các nguồn lồng ghép khác. Trong 02 năm (2017-2018) đã lựa chọn và xây dựng 
được trên 20 dự án phát triển sản xuất với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trên 10 tỷ 
đồng để nâng cao thu nhập cho nông dân tiêu biểu như: Mô hình mở rộng diện 
tích Na theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình cây có múi, mô hình lạc, trồng rau an 
toàn, chăn nuôi vịt trời, mô hình trồng rừng tập trung;... 

Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả các mô 
hình trình diễn các loại cây trồng. Theo dõi, đôn đốc các hộ tham gia thực hiện 
các mô hình: trồng rừng tập trung, mô hình chăn nuôi an toàn, mô hình trồng 
cây ăn quả trên địa bàn huyện.  

Những năm qua, ngành chế biến nông, lâm sản đã tạo ra các sản phẩm 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Một số sản phẩm chế biến đặc 
thù của Chi Lăng đã và đang trở thành sản phẩm hàng hóa nổi tiếng cả nước và 
từng bước vươn ra thị trường xuất khẩu như: Hoa Hồi, Na, bột nghệ,...Số lượng 
cơ sở chế biến nông sản của huyện không ngừng tăng lên. 

Là một huyện miền núi với điều kiện địa hình phức tạp nên việc áp dụng 
cơ giới hóa vào sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là sản xuất thủ công 
truyền thống như: Khâu làm đất bình quân tỷ lệ cơ giới hoá trên địa bàn toàn 
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huyện đạt khoảng 40%; khâu chăm sóc tỷ lệ cơ giới hóa từ 10-15% sử dụng các 
loại máy phun thuốc BVTV, hệ thống tưới chủ động; trong khâu thu hoạch chủ 
yếu tập trung khâu tuốt lúa với tỷ lệ cơ giới hoá đạt khoảng 60%, ngô sử dụng 
40% cơ giới hóa trong khâu tẽ hạt bằng máy có động cơ, cây trồng khác chưa có 
máy thu hoạch thích hợp. 

Phát triển thị trường tiêu thụ nông sản: Trong 03 năm, huyện đã tích cực 
tham gia các hội thảo, hội nghị liên kết tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản với các 
tỉnh và Thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài 
nước. Qua các hội nghị, các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tìm 
được đối tác tại Hà Nội và các tỉnh trên địa bàn toàn quốc để hợp tác tiêu thụ sản 
phẩm; hình thành và phát triển các liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm6.  

Tập trung chỉ đạo xây dựng nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm chủ 
lực của địa phương như: Cao khô Vạn Linh, rau bò khai, Ngựa bạch Hữu Kiên. 
Đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ các Tổ hợp tác, Hợp tác xã về nhãn mác, 
bao bì nhận diện cho một số sản phẩm như: Na Chi Lăng; Cao khô Vạn Linh; 
Mật ong Vân Thủy; rau an toàn xã Quang Lang, Ngựa bạch Hữu Kiên. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân 

1.1. Ưu điểm 

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá. Cơ 
cấu nội ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất tiếp 
tục tăng đặc biệt trong phát triển các loại cây ăn quả, phát triển lâm nghiệp. 

Các dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa tiếp tục được triển khai tích cực 
hiệu quả, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: rau an 
toàn, lạc, ớt, thuốc lá, cây ăn quả, Na, bưởi VietGap.... giá trị sản phẩm trên đơn 
vị canh tác đạt trên 200 triệu đồng/ha. 

Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được tăng áp dụng vào sản xuất như canh 
tác lúa cải tiến SRI; phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt nên không phát 
sinh gây hại lớn trên đồng ruộng; năng suất, sản lượng tăng cao so với năm 2016 
đảm bảo an ninh lương thực, ổn định cuộc sống cho nông dân nông thôn và xóa 
đói giảm nghèo. 

Chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được khống chế kịp thời; nhiều 
cơ sở đạt tiêu chí trang trại theo tiêu chí mới mang lại hiệu quả cao, sản lượng 
thịt hơi các loại tăng cao so với năm 2016; thủy sản tiếp tục tăng trưởng. 

Chất lượng giống cây lâm nghiệp được quản lý tốt, cơ cấu giống trồng 
rừng thay đổi theo hướng đa mục đích và trồng rừng gỗ lớn, tiến độ khảo sát 
thiết kế trồng rừng sản xuất được đẩy mạnh và hoàn thành sớm, trồng rừng vượt 
kế hoạch. Bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt không để xảy ra cháy rừng lớn 
trong mùa khô hanh. 
                                           
 6 Liên kết trồng cây Dong riềng  tại xã Chiến Thắng; Liên kết nuôi Lợn thịt tại xã Hòa Bình; Liên kết 
đối tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Lạc Hè thu - tại xã Bằng Mạc;  Mô hình liên kết tiêu thụ Na tại thị trấn Chi 
Lăng; Liên kết sản xuất và tiêu thụ Khoai tây tại 08 xã, thị trấn;... 
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Công tác vệ sinh ATTP được tăng cường, đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa 
bàn huyện; Công tác thủy lợi được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu cho phục vụ 
sản xuất và yêu cầu kế hoạch đặt ra. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng tích 
cực và đã đạt được nhiều kết quả; các nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân sản xuất 
đảm bảo đáp ứng yêu cầu nên người dân có điều kiện khắc phục khó khăn đẩy 
mạnh sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã 
hội trên địa bàn huyện. 

Bộ máy tổ chức, cán bộ của ngành được quan tâm củng cố kiện toàn, cơ 
bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giao trong giai đoạn hiện nay, công tác đơn 
giản hóa TTHC đã đi vào nề nếp, góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành.  

1.2. Hạn chế, khó khăn 

Tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu vẫn theo chiều rộng thông qua tăng 
diện tích, tăng vụ, dựa trên các yếu tố vật chất đầu vào cho sản xuất (lao động, 
vốn, vật tư) và nguồn lực tự nhiên, nên mới chỉ tạo ra được khối lượng nhiều, 
giá thành rẻ nhưng giá trị thu nhập thấp. 

Sản xuất hàng hóa tuy đã đạt được kết quả khả quan, song sản lượng chưa 
nhiều, chất lượng chưa ổn định, chưa tạo tính bền vững trong sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm. Sản xuất chưa gắn kết được các khâu chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm, các sản phẩm sản xuất chủ yếu bán thô, chưa qua chế biến nên giá trị thấp 
và thường bị ép giá khi được mùa.   

Các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất 
hàng hóa và thiếu bền vững; liên kết trong sản xuất còn lỏng lẻo; quy mô, phạm 
vi liên kết còn nhỏ, chưa có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại điển hình, 
quy mô lớn chất lượng sản phẩm còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu thị trường. 
Việc huy động các tổ chức tham gia đầu tư vào lĩnh sản xuất nông, lâm nghiệp 
chưa nhiều. 

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng như thủy lợi, cơ sở sản xuất, 
dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản.... chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, 
chưa đầu tư đồng bộ cho các dự án, đề án sản xuất hàng hóa nên chưa hình 
thành được những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu, việc triển khai 
thực hiện các nội dung trọng tâm về xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã chưa 
đáp ứng yêu cầu; vệ sinh môi trường nông thôn ở nhiều khu dân cư chưa đảm 
bảo vệ sinh môi trường, quản lý, khai thác các công trình sau đầu tư trên địa bàn 
thôn, xã chưa cao. 

1.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

a) Về khách quan 

Xuất phát điểm kinh tế khu vực nông thôn của huyện thấp, nguồn lực đầu 
tư của Nhà nước và nhân dân còn rất hạn hẹp. Thiên tai xảy ra trên địa bàn, gây 
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thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân trong khi khả năng và nguồn lực cho 
phòng chống khắc phục còn hạn chế. Bên cạnh đó dịch bệnh trên cây trồng vật 
nuôi vẫn còn phát sinh, gây hại ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. 

Quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp manh mún, khó thực hiện dồn 
điền đổi thửa; phần lớn do nông dân bao chiếm, nhưng không khai thác sử dụng 
hiệu quả; liên kết sản xuất còn hạn chế, lỏng lẻo, chưa mạnh dạn thay đổi theo 
phương thức sản xuất mới, chưa tận dụng đất đai để thúc đẩy sản xuất hàng hóa. 

Cơ sở hạ tầng nông thôn còn thiếu, do địa hình chia cắt, dân cư phân tán, 
suất đầu tư công trình lớn, nguồn lực đầu tư không đáp ứng được nhu cầu. Hệ 
thống kết cấu hạ tầng đã được đầu tư, cải tạo song chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. 

b) Về chủ quan 

Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất chưa mạnh dạn, khả năng 
nhân rộng mô hình có hiệu quả vào sản xuất đại trà hạn chế; việc khai thác lợi 
thế của địa phương chưa được tốt; sản xuất còn mang tính chất lắp ghép của 
nhiều vùng, cộng với tập quán lạc hậu nên sản xuất còn manh mún.  

Chất lượng dịch vụ của HTX chưa cao, nhiều HTX có quy mô hoạt động 
nhỏ bé, sức cạnh tranh thấp, chưa thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ và đầu mối 
liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và xã viên, hộ gia đình. 

Chính sách khuyến khích hỗ trợ sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung 
hỗ trợ trực tiếp cho nông dân phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Do nguồn 
lực hạn chế nên chưa có chính sách đủ mạnh trong liên kết tiêu thụ sản phẩm, 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn. 

Năng lực một số cán bộ nhất là mạng lưới cán bộ ở cơ sở chưa đáp ứng 
yêu cầu; việc cụ thể hóa nghị quyết ở một số nơi còn lúng túng, nhất là trong chỉ 
đạo thực hiện phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.  

Một số công trình kết cấu hạ tầng đã bị mưa lũ phá hỏng, chưa được đầu 
tư khắc phục kịp thời; nhiều công trình đang bị xuống cấp, hư hỏng, không phát 
huy được hết năng lực thiết kế của công trình. Công tác quản lý, khai thác, duy 
tu bảo dưỡng và bảo vệ công trình thủy lợi đã được quan tâm song chưa đáp ứng 
được yêu cầu đề ra.  

Phong tục tập quán của một bộ phận cư dân nông thôn còn lạc hậu, trình 
độ nhận thức hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ 
thuật và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước. 

2. Bài học kinh nghiệm 

Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới cần bám sát sự 
chỉ đạo của UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; 
kêu gọi sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, sự đồng tình 
ủng hộ của nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận 
thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính 
sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn; vận động nhân dân 



 15 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng mô hình có hiệu quả vào sản 
xuất với diện tích tập trung nhằm khai thác lợi thế của địa phương. 

Coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là 
cán bộ cấp cơ sở, nhằm tăng cường kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để 
đáp ứng yêu cầu công việc. 

Căn cứ tình hình sản xuất cụ thể của từng địa phương tiếp tục thực hiện đề 
án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, trong đó tập trung phát triển các sản 
phẩm chủ lực. 

 Phát huy tốt lợi thế đồi rừng, tranh thủ các dự án trồng rừng, khoanh nuôi 
tái sinh, bảo vệ và khai thác rừng hợp lý. Phấn đấu mỗi năm trồng rừng mới trên 
1000 ha rừng. 

Tập trung mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn xã 
hội hóa để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.   

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI 
GIAN TỚI 

1. Phương hướng  

1.1. Trồng trọt  

Tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản 
phẩm phù hợp với lợi thế của huyện. Phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung, tổ chức sản xuất theo chuỗi, tích cực phát triển các sản phẩm nông nghiệp 
sạch, nông nghiệp hữu cơ.  

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng các giống có năng suất 
cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng cơ giới hóa , thực hiện các quy trình 
kỹ thuật tiên tiến, biện pháp thâm canh bền vững; giảm sử dụng các loại phân bón 
vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật. Chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang trồng 
các loại cây trồng khác có thị trường và có hiệu quả kinh tế cao hơn.  

1.2. Chăn nuôi 

Duy trì phát triển chăn nuôi nông hộ từng bước mở rộng quy mô sản xuất. 
Đồng thời khuyến khích các hình thức chăn nuôi tập trung gắn với các vùng 
thuận lợi về đất nông nghiệp có lợi thế về trồng trọt những cây làm thức ăn. 
Hướng đến sản xuất theo các phương thức tiên tiến, kết hợp với chăn nuôi hữu 
cơ, sinh thái. Đẩy mạnh phát triển đàn nái nhằm chủ động trong khâu sản xuất 
con giống gia súc, gia cầm, hạn chế việc đưa con giống từ ngoài địa phương vào 
chăn nuôi vì khó kiểm soát mầm bệnh. 

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương 
hiệu sản phẩm; tổ chức lại hệ thống giết mổ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
và bảo vệ môi trường; giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; quản lý chặt 
chẽ việc sử dụng thuốc thú y và các chất phụ gia trong chăn nuôi. 

Tiếp tục phát triển đàn Ngựa bạch Hữu Kiên, triển khai các chương trình 
quảng bá thương hiệu ”Ngựa bạch Hữu Kiên” đến đông đảo người tiêu dùng. 
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1.3. Lâm nghiệp 

Tổ chức kiểm kê rừng, rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng phù hợp với thực 
tế, đảm bảo sản xuất tập trung, liền vùng, liền giải; quy hoạch vùng trồng bạch 
đàn, keo, thông; xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng bền vững theo Thông 
tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tiếp tục bảo vệ tốt diện tích rừng 
hiện có; khoán bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức phù hợp diện tích rừng đặc 
dụng, phòng hộ xung yếu và những diện tích có nguy cơ xâm hại cao để phát 
huy hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu lâm sinh, phấn đấu 
trồng mới 1.000 ha rừng/năm; đôn đốc, vận động nhân dân chủ động chăm sóc 
diện tích cây trồng. 

1.4. Thủy sản 

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững. Tận dụng 
tốt diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Trong đó trọng tâm là tổ chức 
khai thác diện tích mặt nước các hồ, đập có diện tích lớn để nuôi cá. Phát triển 
mạnh các hình thức chăn nuôi áp dụng công nghệ cao, an toàn sinh học và bảo 
vệ môi trường sinh thái. 

2. Đề xuất danh mục sản phẩm chủ lực của địa phương 

Căn cứ tình hình sản xuất của nhân dân trên địa bàn huyện và tiếp tục 
thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Trong những năm tới, 
huyện tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực sau: 

- Về cây lương thực, tiếp tục duy trì ổn định, đảm bảo an ninh lương thực. 
Duy trì và mở rộng diện tích vùng nguyên liệu thuốc lá tập trung phát triển cây 
thuốc lá tại các xã: Quang Lang, Y Tịch, Vạn Linh, Hòa Bình, Bằng Mạc, 
Thượng Cường, Bằng Hữu; vùng lạc tập trung phát triển ở các xã: Vạn Linh, Y 
Tịch, Hòa Bình, Bằng Mạc, Thượng Cường, Gia Lộc, Bằng Hữu, Chiến Thắng; 
vùng ớt tập trung phát triển sản xuất ở các xã: Quang Lang, Mai Sao, Nhân Lý, 
Bắc Thủy, Vân Thủy, Quan Sơn; vùng na tập trung phát triển cây Na tại các xã: 
Chi Lăng, Quang Lang, Mai Sao, Hòa Bình, Thượng Cường, Y Tịch, Vạn Linh, 
thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng. 

- Về lâm nghiệp: Tiếp tục phát triển diện tích vùng trồng Hồi, Bạch đàn, 
Keo, Thông: Vùng Hồi tập trung cải tạo và đầu tư phát triển tại các xã: Gia Lộc, 
Thượng Cường, Hòa Bình, Bằng Mạc, Bằng Hữu; vùng Thông tập trung phát 
triển tại các xã: Chiến Thắng, Vân An, Liên Sơn, Lâm Sơn, Vân Thủy, Hữu Kiên; 
vùng Keo, Bạch đàn tập trung phát triển tại các xã: Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng, 
Quang Lang, Lâm Sơn, Quan Sơn, Bắc Thủy, Hữu Kiên, Mai Sao, Nhân Lý. 

- Về chăn nuôi: Tập trung phát triển đàn vật nuôi, từng bước mở rộng quy 
mô chăn nuôi nông hộ thành gia trại, trang trại tập trung gắn với các cơ sở giết 
mổ, chế biến và tiêu thụ nhằm kiểm soát dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất 
lượng của sản phẩm. Khuyến khích nhân dân duy trì ổn định đàn trâu bò, tích 
cực chăn nuôi các loài có giá trị như ngựa bạch, dê,... 
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- Về thủy sản: Tiếp tục khuyến khích nhân dân tận dụng mặt nước thả cá 
kết hợp thủy lợi. Lựa chọn một số điểm có điều kiện mặt nước phát triển thủy 
sản cung cấp cho thị trường nội huyện và tạo việc làm tại chỗ.     

3. Nhiệm vụ, giải pháp 

3.1. Công tác tuyên truyền 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong cả 
hệ thống chính trị, cán bộ chuyên môn, các doanh nghiệp và người nông dân 
nhằm thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất từ nhỏ lẻ, truyền thống sang 
phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Trong đó, tập trung 
cao nội dung, giải pháp chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
đẩy mạnh chuyển đổi, tích tụ ruộng đất phát triển các sản phẩm hàng hóa nông 
nghiệp chủ lực; liên kết hóa trong sản xuất, doanh nghiệp hóa sản phẩm và xã 
hội hóa đầu tư. 

3.2. Quy hoạch và quản lý quy hoạch   

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch nông, lâm, thủy sản hiện có; 
nghiên cứu bổ sung quy hoạch còn thiếu trên cơ sở phát huy lợi thế các sản 
phẩm của địa phương; rà soát điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể nông nghiệp cho 
phù hợp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch, nhất là 
sự kết hợp giữa quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế 
- xã hội; tổ chức quản lý và triển khai có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất theo quy hoạch nông, lâm, thủy sản và các ngành hàng nông sản. 

3.3. Giải pháp đất đai 

Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục chuyển nhượng, thuê, góp đất nông 
nghiệp, vận động người dân “dồn điền, đổi thửa” khuyến khích tích tụ ruộng đất 
để phát triển sản xuất quy mô lớn. Xây dựng bộ thủ tục và quy trình hành chính 
đơn giản, nhanh gọn phục vụ việc chuyển nhượng, hợp đồng thuê, góp đất liên 
kết…của các đối tượng, trong đó cần đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, giảm tối đa 
các phiền hà trong giao dịch hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
trong sử dụng đất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo quy định của Nhà nước. 

3.4. Khoa học công nghệ 

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa 
học công nghệ, huy động sự tham gia các thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh 
nghiệp vào các hoạt động khoa học công nghệ; Nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi 
các quy trình, kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông, 
lâm nghiệp và thuỷ sản; Xây dựng mô hình, chuyển giao ứng dụng khoa học và 
công nghệ mới, có hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng, nhất là các mô sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, quả, chăn nuôi theo 
hướng an toàn. 

3.5. Tổ chức sản xuất 

Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu 
quả các hình thức tổ chức sản xuất; rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các 
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hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có, tuyên truyền và khuyến khích thành lập mới hợp 
tác xã, các tổ đội sản xuất trong các lĩnh vực thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi. 
Thay đổi mô hình kinh tế hộ sang kinh tế tập thể với nòng cốt là các tổ hợp tác, 
HTX để liên kết với doanh nghiệp trong chuỗi giá trị; hình thành các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với quy 
mô vừa và nhỏ, hoặc liên kết một số khâu trong chuỗi giá trị, nhất là khâu thu 
mua, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Mỗi xã lựa chọn ra từ 1 - 2 sản phẩm chủ lực để ưu tiên phát triển, tạo liên 
kết vùng để sản xuất khối lượng sản phẩm lớn đồng nhất về chất lượng, tăng 
tính cạnh tranh mang lại hiệu quả cao.  

3.6. Phát triển dịch vụ nông nghiệp và thị trường 

Tập trung đổi mới và phát triển mạnh hệ thống dịch vụ công theo chuỗi 
giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ 
sinh an toàn thực phẩm hàng hóa, hỗ trợ cải tiến mẫu mã, bao bì, xây dựng đăng 
ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý. Duy trì các thị trường truyền thống, tiếp tục tìm 
kiếm thị trường mới. Tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư 
phát triển sản xuất gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo 
chuỗi giá trị. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng 
thương hiệu, thành lập các hiệp hội ngành, hàng để điều phối hoạt động sản 
xuất, hỗ trợ thông tin, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. 

3.7. Cơ chế chính sách 

Triển khai thực hiện các chủ trương lớn của nhà nước như các Nghị định, 
Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển 
hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, chính sách sản xuất áp dụng 
GAP; các chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông lâm nghiệp, khuyến 
nông của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách phát 
triển nông nghiệp, nông thôn trong đó đặc biệt quan tâm đến tạo sự liên kết bền 
vững trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng áp dụng công nghệ mới, tăng tính 
chủ động cho các xã, thị trấn trong lựa chọn phát triển các cây con chủ lực của 
địa phương. 

3.8. Nguồn nhân lực  

Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông 
nghiệp, nông thôn trên có sở điều tra, khảo sát và xây dựng kế hoạch tổng thể 
nhu cầu đào tạo nhân lực lao động phục vụ phát triển sản xuất của từng vùng, 
lĩnh vực và sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện. Phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao, tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ cơ sở (Khuyến nông, thú y, công chức địa 
chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường) đảm bảo đủ mạnh, làm cầu nối giữa 
khoa học công nghệ với nông dân, đóng vai trò là những nhà khoa học giúp 
nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất để người nông 
dân có đủ thông tin cần thiết để giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất.  
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3.9. Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công 

Khuyến khích thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển nông nghiệp nông 
thôn, từng bước xã hội hóa cung cấp một số dịch vụ công sang cho tư nhân và 
các tổ chức xã hội thực hiện. Khuyến khích đầu tư hình thức đối tác công - tư 
các lĩnh vực vận hành và bảo trì hệ thống thủy lợi, cơ sở hạ tầng nông thôn, 
nghiên cứu ứng dụng khoa học nông nghiệp, dịch vụ khuyến nông, thú y, bảo vệ 
thực vật và bảo hiểm nông nghiệp… Nâng cao chất lượng quá trình lựa chọn dự 
án, tổ chức quản lý, vận hành các dự án; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng 
sản xuất tập trung, các khu, vùng ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 
phát triển lâm nghiệp bền vững; duy tu bảo dưỡng quản lý an toàn hồ chứa, 
phòng chống lụt bão.  

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 27/7/2016 
của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với 
xây dựng nông thôn mới huyện trong thời gian tới, UBND huyện Chi Lăng đề 
nghị UBND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục hỗ trợ huyện Chi Lăng mở rộng các mô hình chuỗi quản lý 
giám sát nông sản an toàn (chuỗi sản phẩm rau đặc sản, na, ớt, hoa hồi, chuỗi 
thịt lợn bản địa, ...) và tiếp tục tham gia mô hình liên kết chuỗi nông sản có giá 
trị, kinh tế cao, lợi thế vùng và ứng dụng công nghệ cao. 

2. Tiếp tục quan tâm dành nhiều nguồn lực hơn nữa cho hoạt động xúc 
tiến thương mại nông nghiệp, các hoạt động khuyến nông và thường xuyên đưa 
các chương trình, hoạt động về triển khai tổ chức tại huyện Chi Lăng nhằm hỗ 
trợ tích cực cho phát triển nông nghiệp của huyện.  

3. Quan tâm, hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ chế biến và bảo 
quản sau thu hoạch đối với các mặt hàng nông lâm sản trên địa bàn huyện nói 
chung và sản phẩm Na Chi Lăng nói riêng. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-
NQ/HU ngày 27/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh tái cơ 
cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng giai đoạn 
2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030./. 

 
 
Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- BCĐ Tái cơ cấu Nông nghiệp huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, NN. (Vi Thị Thu Hà) 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(đã ký) 

 
 
 

Đinh Hữu Học 
 


		2019-08-23T15:01:33+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng<ubchilang@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




