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KẾ HOẠCH 

Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phát triển 

nông thôn trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2022 
 

Thực hiện Công văn số 526-CV/HU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường 

vụ Huyện ủy năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch 

đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn huyện năm 2022 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện lựa trên lợi thế của địa 

phương theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đẩy 

mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với xây dựng nông 

thôn mới; góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân; phòng 

chống thiên tai, ứng với biến đổi khí hậu.                    

2. Yêu cầu 

Cần có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của các 

ngành chức năng, đoàn thể và nhân dân trong triển khai thực hiện kế hoạch. 

Tuyên truyền, định hướng về các mô hình mới, phát triển sản phẩm chủ lực của 

địa phương thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đẩy mạnh tuyên truyền 

về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), về các cơ chế, chính sách 

khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã tuyên truyền, cần lựa 

chọn những sản phẩm tiêu biểu, có giá trị kinh tế cao và phù hợp với thị trường 

để kết nối với sản phẩm hàng hóa trên diện rộng; chủ động gắn kết giữa sản 

xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh cơ chế chính sách, nhằm thu hút 

đầu tư của các doanh nghiệp. Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị 

có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn huyện năm 2022, cụ thể: 

1. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực, tạo 

vùng sản xuất tập trung; tiếp tục mở rộng các mô hình phát triển sản xuất 
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theo hướng an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP với diện tích từ 

20ha trở lên; Phấn đấu ít nhất có 02 sản phẩm tham gia chương trình 

OCOP được tiêu chuẩn hóa, gắn sao; xây  dựng  01  mô  hình  sản  xuất  

nông  nghiệp  an  toàn  theo chuỗi  liên  kết đối với  lúa  Nhật  JAPONICA  

J02.  Chỉ đạo thực hiện Đề án  phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030, xác định cụ thể chỉ tiêu trồng rừng mới 

và chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 

26/07/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

1.1.  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: 

- Vùng lúa: Năm 2022 phấn đấu tổng diện tích lúa đạt 7.600 ha. Tập trung 

chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các xã chuyên thâm canh lúa phát triển một 

số giống lúa đặc sản chất lượng cao. Xây dựng 01 mô hình sản xuất nông nghiệp 

an toàn theo chuỗi liên kết đối với giống lúa chất lượng cao JAPONICA  J02 với 

diện tích 97,8 ha. 

- Vùng Na: Tập trung triển khai trên địa bàn 11 xã (Yên Thịnh, Yên 

Vượng, Yên Sơn, Thiện Tân, Minh Tiến, Nhật Tiến, Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa 

Lạc, Yên Bình, Hòa Bình) hướng tới xuất khẩu. Tiếp tục mở rộng diện tích sản 

xuất Na theo hướng an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP... phấn đấu 

tổng diện tích đến năm 2022 đạt 1.650 ha, năng suất đạt 96 tạ/ha. 

- Về lâm nghiệp: Phát huy tối đa nguồn lực, khai thác lợi thế đất đai, đồi 

rừng để phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững. Phấn đấu trồng rừng mới đạt 

trên 1.500 ha, trồng rừng gỗ lớn đạt 110 ha. Phát triển, nâng cao chất lượng vùng 

sản xuất giống cây lâm nghiệp, phấn đấu sản xuất cây giống đạt tiêu chuẩn chất 

lượng trên 25 triệu giống/năm. 

- Vùng cây ăn quả: Tiếp tục xây dựng, mở rộng các vùng trồng cây ăn quả 

sản xuất theo hướng an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP... để nâng 

cao chất lượng sản phẩm nhằm tạo sản phẩm an toàn, có thương hiệu. 

- Tiếp tục xây dựng và mở rộng các vùng cây trồng mới có hiệu quả kinh tế 

cao: Vùng nguyên liệu rau, củ, quả, ... tại các xã Đồng Tân, Yên Thịnh, Tân 

Thành, Yên Bình, Cai Kinh, Hòa Lạc ... 

1.2. Huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trước hết là các cơ sở sản xuất giống, hệ 

thống giao thông, kênh mương, công trình thủy lợi đa mục tiêu, tưới tiêu chủ 

động cho cây trồng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. 

1.3. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết, hợp tác 

theo chuỗi giá trị và kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh.. 

Nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả đã được kiểm chứng; 

phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản 

theo chuỗi giá trị. 
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 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý tiêu 

chuẩn chất lượng trong sản xuất, chế biến nông, lâm sản, đáp ứng các yêu cầu an 

toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng, quảng bá 

và bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao sức 

cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực. 

1.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ ít 

nhất 02 sản phẩm để hoàn thiện, chuẩn hóa sản phẩm được xếp hạng theo tiêu 

chuẩn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

2. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 02 dự án được 

hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 

10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đặc thù khuyến khích 

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

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

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn ít nhất 02 dự án được hưởng ưu đãi đầu 

tư theo các Nghị quyết này. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các 

doanh nghiệp đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp.  

 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập đến các cấp, 

các ngành, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, 

nhiệm vụ tầm quan trọng của ngành nông nghiệp theo hướng phát triển vùng sản 

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

dựng thương hiệu; về các chủ trương, chính sách, chương trình khuyến khích 

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

nông thôn theo chính sách của tỉnh. 

Đổi mới, đa dạng hình thức phương pháp tuyên truyền, coi trọng việc phổ 

biến những cách làm hay, mô hình sáng tạo, những tấm gương điển hình để nhân 

rộng. 

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

sản xuất hàng hóa 

Thực hiện tốt quy hoạch gắn với liên kết sản xuất hàng hóa và xây dựng 

vùng sản xuất lớn. Đối với các sản phẩm chủ lực, tập trung vào sử dụng giống 

mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, đầu tư thâm canh nâng cao năng suất, 

tạo sản phẩm có chất lượng tốt. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra 

về chất lượng hàng hoá. 

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

phát triển nông nghiệp 
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 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. 

Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phục vụ ứng dụng, chuyển giao 

khoa học, công nghệ, xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

sản xuất giống, công nghệ tưới tiên tiến cho cây trồng chủ lực; tập trung sản 

xuất, chế biến sản phẩm có chất lượng.  

 4. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, 

tiêu thụ nông sản 

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

chuẩn tiên tiến như: VietGAP, GlobalGAP, HACCP, ...; 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. 

5. Đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mới, hiệu quả 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX), trang trại và tổ hợp tác 

(THT), kinh tế hộ gia đình. Tập trung đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông 

nghiệp theo chuỗi giá trị. Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp mở rộng các 

ngành nghề dịch vụ gắn với chuỗi cung ứng sản phẩm hàng hóa.  

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình 

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

phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. 

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

xúc tiến thương mại 

Tăng cường xây dựng, quảng bá, bảo vệ các nhãn hiệu hàng hóa đã đăng 

ký, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương. Cơ 

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

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

mại, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của huyện. Chú trọng xây 

dựng các kênh tiêu thụ, kết nối cung cầu giữa vùng sản xuất với hệ thống phân 

phối ở trong và ngoài nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

- Là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện Kế hoạch, tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện 

Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho 

UBND huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi phát triển 
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nông, lâm nghiệp. 

 - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các cơ quan 

chính quyền, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình sản 

xuất mới áp dụng các tiêu chuẩn 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 

huyện. 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với sản xuất các sản phẩm tham gia Chương 

trình OCOP. 

 2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

  - Tham mưu giúp UBND cấp huyện về xây dựng, thực hiện kế hoạch 

kiểm tra, giám sát, điều tra phát hiện, dự tính, dự báo và phòng, trừ dịch hại 

động vật, thực vật, thủy sản và công tác khuyến nông trên địa bàn.  

        - Tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 

các thông tin về thị trường giá nông sản, quảng bá các sản phẩm nông sản, các 

mô hình sản xuất, các phương thức sản xuất tiên tiến, đảm bảo vệ sinh môi 

trường, an toàn thực phẩm và có hiệu quả cao. 

        - Tham gia thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn; tổ chức tập huấn kỹ thuật, hội thảo, trình diễn và giới thiệu các mô 

hình sản xuất tiên tiến có hiệu quả về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú 

y, thủy sản, bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch. 

         - Hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức quản lý sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, 

thủy sản; phòng chống dịch bệnh động vật, thực vật, thủy sản và khắc phục hậu 

quả thiên tai đối với chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản; các biện pháp đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm; sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, bảo vệ thực 

vật đảm bảo an toàn và hiệu quả. 

  - Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện việc vệ sinh 

tiêu độc khử trùng đối với các cơ sở có liên quan đến chăn nuôi, thú y; thu gom, 

xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đảm bảo an toàn; hướng dẫn 

về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động khuyến nông trên địa bàn. 

        - Khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, đàn vật nuôi, Trung tâm 

phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện và các đơn vị quản lý 

chuyên ngành cấp trên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành 

kiểm tra, điều tra khoanh vùng, dập dịch theo quy định. 

  3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện 

quyết định bố trí nguồn vốn;  hướng dẫn cơ chế tài chính, giám sát chi tiêu, tổng 

hợp quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này. 

- Chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm hộ, tổ sản xuất, hộ sản xuất kinh 
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doanh, các hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP chuyển đổi hình thức kinh 

doanh phù hợp; hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP về 

nghiệp vụ, chế độ quản lý tài chính... 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị 

trấn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm hiệu quả, thiết 

thực. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thu hút các nguồn tài trợ kinh phí từ 

Trung ương, tỉnh, huyện, các tổ chức trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp vào 

nông nghiệp, nông thôn. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện phát triển các sản phẩm 

OCOP của huyện; thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến công, xúc tiến 

thương mại các sản phẩm Chương trình OCOP của huyện. 

- Hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển sản phẩm, đăng ký, xác lập quyền 

sở hữu trí tuệ; đắng kí mã số, mã vạch; hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa; đẩy mạnh 

ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm tham gia 

Chương trình OCOP. 

- Căn cứ hướng dẫn của các Sở, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

có liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực được giao. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Cơ chế tích 

tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với 

quy định của pháp luật 

- Rà soát, lập trình điều chỉnh, công bố công khai quy hoạch sử dụng đất 

đảm bảo quy  hoạch ổn định, tập trung đất thích hợp cho mục đích sản xuất nông 

nghiệp, phát triển nông thôn trên địa bàn. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với Trung tâm văn hoá, thể thao và truyền 

thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

của Nhà nước và của tỉnh, huyện về khuyến khích phát triển nông, lâm nghiệp, 

đặc biệt là triển khai các mô hình sản xuất mới, sản phẩm chủ lực của địa 

phương.  

7. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện 

 Tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội 

dung phù hợp với từng đối tượng về công tác chỉ đạo triển khai các mô hình sản 

xuất mới, sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp. Đẩy mạnh 
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tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước và của tỉnh, huyện về 

khuyến khích phát triển nông, lâm nghiệp đang thực hiện trên địa bàn. 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục, chuyên đề 

về Chương trình OCOP của huyện; tăng cường tuyên truyền về Chương trình 

OCOP tỉnh Lạng Sơn, Chương trình OCOP huyện Hữu Lũng trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện được biết. 

Thường xuyên cập nhật thông tin về các mô hình có hiệu quả kinh tế cao, 

các sản phẩm chủ lực của địa phương Chương trình OCOP và kịp thời đưa tin, 

bài, nêu gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chương trình OCOP.  

8. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị liên quan xây 

dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với sản 

xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, các sản phẩm tham gia Chương trình 

OCOP. 

9. UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ vào các nội dung Kế hoạch của huyện tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với các ngành, 

đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tuyên truyền thực hiện đảm bảo 

phù hợp với địa bàn về chủ trương, định hướng của huyện. Mỗi xã, thị trấn tối 

thiểu chọn từ 1-2 sản phẩm chủ lực, có thế mạnh để đầu tư vào phát triển, mở 

rộng, liên doanh, liên kết, tạo lập thành vùng sản xuất tập trung, hướng tới tham 

gia vào Chương trình OCOP. 

Phối hợp với cán bộ khuyến nông và các đoàn thể xã triển khai thực hiện 

tuyên truyền, 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.  

Tuyên truyền 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 và 

đặc biệt là hình thành thương hiệu cho sản phẩm Na; các sản phẩm đặc sản, chủ 

lực của địa phương đồng thời chỉ đạo tốt công tác phát triển và khai thác gỗ 

nhằm tăng thu nhập cho nhân dân. 

Phối hợp với các ngành chức năng trong việc xây dựng, quảng bá và bảo 

vệ thương hiệu, nhãn hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm 

hàng hóa nông sản thể mạnh trên địa bàn huyện như đối với cây Na, Táo Đại, 

Bưởi, Mít, Dứa, Nem nướng, Rau an toàn… nhằm nâng cao giá trị, tăng sức 

cạnh tranh trên thị trường. 

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

truyền về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế hàng hóa tập trung nhằm 

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

hàng hóa và hạch toán kinh tế hộ gia đình. Hỗ trợ các tổ chức kinh tế đủ điều 

kiện để hưởng ưu đãi từ các chính sách, đặc biệt là Nghị quyết số 08/2019/NQ-
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HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

Tuyên truyền vận động các hộ dân phát triển kinh tế tại các vùng cây chủ 

lực của địa phương thành mô hình liên kết phát triển sản xuất, mô hình kinh tế 

tập thể (Hợp tác xã, Tổ hợp tác).  

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn để hỗ trợ các tổ 

chức kinh tế, cơ sở sản xuất các sản phẩm tại địa phương tham gia vào Chương 

trình OCOP. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định, kịp thời 

phản ánh những khó khăn, vướng mắc về UBND huyện. 

Trên đây là Kế hoạch Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông 

nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh;                                                                        
- TT HU, HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo phòng NN&PTNT; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

Dương Thị Hạnh  
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