ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 169 /UBND-NLN

Lào Cai, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện một số nội dung
Đề án số 01 của Tỉnh ủy về phát triển
nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây
dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020-2025

Kính gửi:
- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.
Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về
việc phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh
Lào Cai, giai đoạn 2020-2025. Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu
của Đề án, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, về đích sớm hơn tiến độ đề ra, Chủ tịch
UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các
huyện, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai:
a) Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, giai đoạn
2021 - 2025; với mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có 04 đơn vị cấp huyện đạt
chuẩn nông thôn mới, gồm: 03 huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và thành
phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Huyện Bảo thắng đạt
chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân
toàn tỉnh đạt 17/,3 tiêu chí/xã, không có xã dưới 10 tiêu chí. Hoàn thành gửi các
sở, ngành thẩm định; hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày
30/01/2021;
b) Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương
trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021. Hoàn thành,
trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 25/01/2021.
c) Xây dựng Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên tai trên
địa bàn tỉnh năm 2021. Hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước
ngày 25/01/2021.
d) Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo nghề nông nghiệp cho
lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, năm 2021. Hoàn thành, trình UBND tỉnh
xem xét, phê duyệt trước ngày 25/01/2021.
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đ) Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021 - 2025, gửi các sở, ngành thẩm định. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh
xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 25/02/2021.
e) Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh và
phát triển mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng
đến năm 2030, gửi các sở, ngành thẩm định. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh
xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 25/02/2021.
g) Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân
cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; trong đó phải đảm
bảo quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới;
sắp xếp ổn định dân cư nông thôn, cơ bản không còn hộ ở phân tán; bố trí, sắp
xếp ổn định khoảng 2.525 hộ dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới
(hình thức sắp xếp: Cơ bản sắp xếp ổn định tại chỗ và sắp xếp xen ghép chiếm
63%, sắp xếp tập trung chiếm 37% số hộ cần sắp xếp). Hoàn thành, trình UBND
tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/3/2021.
h) Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các Dự án phát triển sản xuất nông,
lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, cụ thể: (1) Dự án phát triển sản
xuất cây dược liệu chủ lực giá trị cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 20212025; (2) Dự án bảo tồn phát triển giống Nông nghiệp đặc sản giá trị kinh tế cao
vùng Tây Bắc tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; (3) Dự án phát triển chuỗi liên
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn
2021-2025; (4) Dự án phát triển cơ sở chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên
địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; (5) Dự án đầu tư cơ sở giết mổ tập
trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; (6) Dự án hỗ trợ phát triển
rừng sản xuất tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; (7) Dự án bảo vệ và khoanh
nuôi xúc tiến tái sinh rừng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 và (8) Kế hoạch tái
đàn, phát triển chăn nuôi lợn bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 20212025. Hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/3/2021.
Trong đó, việc triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm
nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 phải phát huy lợi thế so sánh của
địa phương để phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực, sản xuất hàng hóa
gắn với chế biến đáp ứng nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu; phát
triển hiệu quả các sản phẩm OCOP, phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phấn
đấu đến năm 2025 diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng
1,5-2% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp gắn
với du lịch sinh thái để nâng cao giá trị gia tăng. Xây dựng nông thôn mới hiệu
quả, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Sắp xếp, ổn định
dân cư nông thôn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra đồng thời khai thác và
phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để phát triển kinh tế - xã hội bền
vững. Với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 55,5%/năm; Cơ cấu nội ngành: Nông nghiệp 74%, Lâm nghiệp 20%, Thủy sản
6%; Giá trị sản phẩm/01 ha đất canh tác bình quân đạt trên 100 triệu đồng; tỷ lệ

3

che phủ rừng đạt trên 60%; Phát triển mới 100 chuỗi nông sản an toàn được xác
nhận; Chuẩn hóa và công nhận ít nhất 150 sản phẩm OCOP.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
a) Căn cứ vào mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ à các giải pháp của Đề án số
01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc phát triển nông, lâm
nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 20202025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình
thực tế của địa phương, xây dựng và phê duyệt các chỉ thị, nghị quyết, các dự án,
kế hoạch về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2020-2025 và năm 2021 trên địa bàn, làm căn cứ tổ chức chỉ
đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu Đề án của Tỉnh ủy đã đề ra.
b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chỉ
thị, nghị quyết, dự án, kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân
cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 sao cho sát hợp
với tình hình thực tế của mỗi địa phương, của tỉnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi
Đề án số 01 của Tỉnh ủy.
Căn cứ văn bản này, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT1,2;
- Như trên;
- CVP, PCVP2,3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1,2,3, NLN1,2,3.
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