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CHUONG TRINH PHOI HVP  CONG TAC 
- A A A ' A A A giura B9 Nong nghiçp va PTNT voi UBND tunh San La ye vuçc day mnh Co.  

cu 1i ngành nông nghip trên dja bàn tinh So'n La dn nãm 2025 

Bô Nông nghip và PTNT và Uy ban nhân dan tinh San La thng nht ban 
hành Chiiang trInh phôi hqp cong tác ye vic day mnh ca câu 1i ngành nông 
nghip trên dja bàn tinh San La den näm 2025 v&i nhüng ni dung chñ yeu nhi.r 
sau: 

I. MIJC TIEU 

1. Miuc tiêu chung 

- Nâng cao hiu qua phi hçip chi dao,  diu hành các hoat dng giüa B 
Nông nghip và PTNT vâi Uy ban nhân dan tinh San La trong vic day rnanh  tái 
ca câu li ngành nông nghip theo hi.rng nâng cao giá trj gia tang và phát triên 
ben vüng gän vâi xây dirng nông thôn rnâi trên dja bàn tinh. Phân dâu den näm 
2025, San La tth thành tinh diên hInh ye tái Co CâU ngành nông nghip trong các 
tinh trung du và mien nüi phia Bäc. 

- Tp trung thrc hin các giãi pháp huy dng ngun lirc cüa B, cüa tinh và 
cüa các doanh nghip dê thüc day phát triên nông nghip, nông thôn tinh San La. 

- Tháo go' nhi.tng khó khän, vuing mc trong qua trInh dy mnh tái Co 

câu laj  ngành nông nghip cüa tinh San La. 

2. Miuc tiêu cii the 

San phm nông nghip chü hrc cüa tinh San La hin nay và djnh h.r&ng 
den näm 2025 gOm: 

- Cay an qua: 63.236 ha, vâi các lo.i cay an qua có cht h.rçing và giá trj 
kinh tê cao nhu: nhän, xoài, man,  dâu tây, bo, thanh long, chanh leo, brnii, cam, 
qut... Djnh hithng den näm 2025: 80.000 ha, trong do tp trung nâng cao din 
tIch, san hrqng, chat luqng các san phâm uu the cüa tinh nhii: nhãn, xoài, cay an 
qua cO müi, bo, thanh long, chanh leo... Phân dâu sam dua San La tr& thành tinh 
có giá trj xuât khâu rau qua dat  1 t USD. 

- Rau các loai: 11.447 ha, san hrcing: 13 1.004 tn. Dn näm 2025: 20.000 
ha, san krçing: 3 00.000 tan. 

- Dircic 1iu: 13.108,8 ha, san hrçing dat  19.445 t.n, bao gm: Ba kich, 
duang quy, gião CO lam, girng, ha thU 0 dO, khoai mm, ngh yang, sa nhân tim, 
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sâ, scm tra, thão qua, sam... Djnh hithng dn nàm 2025: 20.000 ha (gm cá san 
tra), thirc hin báo ton nguôn gen dc htu, ban dja có giá trj kinh té, phát triên 
các loài dxçic lieu gän vth cong nghip chê biên. 

- Ca phé: 17.687 ha, san lixcing cà phê nhân: 25.5 18 tin. Dn näm 2025: 
17.900 ha, san luçmg cà phé nhân: 37.350 tan. 

- Chè: 5.527 ha, san lixçing ché büp tuai: 47.437 tAn. Dn näm 2025: 6.000 
ha, san luçmg chè büp tucii: 62.060 tan. 

- Chän nuôi: Dan bô: 349.878 con, san luqng thjt hcri xuAt chung 5.577 
tan, san hrçing sfta tui: 79.429 nghIn lit; dan 1cm: 50 1.596 con, san liiçing thjt 
hcii xuât chuông dat  46.565 thn; gia cam: 6,982 triu con; san hrçing mt ong: 
732 tan; Djnh hithng den närn 2025, san hrqng thjt hcii các loai dat  khoâng 90,6 
nghIn tan, san h.rçing sa tuori: 153.800 nghIn lit, tang quy mô và t' trQng chàn 
nuôi trang trai và giâm thiêu ô nhiêm môi tnthng trong chän nuôi. 

- Lam nghip: 634.542 ha (trong do rt'rng tt nhiên. 588.343 ha, rfrng 
tróng: 46.199 ha). Hang näm, Scm La trông mâi gân 2.000 ha thng kinh tê. Djnh 
hurng dn näm 2025: tp trung quân l, bão v, nâng cao chat luqng và d che 
phü ri'rng; cãi tao  rung nghèo kit, phát triên manh  trông thng, dua lam nghip 
và chê biên go tth thành ngành kinh té quan trng cüa tinh. 

- Thüy san: 2.734 ha, san luçing: 8.006 tan. Djnh h.ràng dn nàm 2025: 
3.000 ha, san lucmg: 10.520 tan, sôlông nuôi: 8.400 lông; phát triên nuôi trông 
thüy san theo quy mô tp trung, ben vtng, hiu qua và tIch crc mg diing k 
thut, cong ngh thông qua các doanh nghip, hqp tác xã, lien hip hcp tác xã; 
phát triên cOng nghip chê biên sau thüy san theo cOng ngh cao tiên tiên, dáp 
üng tiêu chuân thj truông nhp khâu. 

II. NQI DUNG PHOI H€IP 

1. V san xuAt 

B Nông nghip và PTNT h trçl tinh mt s hoat  dng sau: 

- H trçi k5 thut xây drng mO hInh và m& rng áp dung các quy trInh k$ 
thut san xuat nông nghip tiên tiên (Viet Gap, Global Gap...), nông nghip htru 
cd, nOng nghip 1rng diing cong ngh cao... than thin mOi trl.r&ng, thich üng vth 
bien dôi khi hu, gän v&i lien kêt tiêu thii san phâm. 

- H trq k5 thut chuyn giao nhüng ging cay trng, vt nuOi m&i có 
näng suat, chat hxqng cao, phü hp vài diêu kin cüa tinh, san phâm dáp 1rng 
rng râi thu câu thj tri.thng trong nuâc và xuat khâu. 

- H trg thit 1p  h thng nhan ging cay trng, vt nuôi và quan l chAt 
luqng giOng. Cung cap thông tin ye giông cay trOng ('cay an qua, rau, dtrQc lieu, 
lam nghip mang Igi hiu qua caq.), 4t nuôi (bô thjt, ln thjt) cong ngh cao; 
các i'rng ding khoa hçc, cong ngh phic vi phát triên nông nghip ung diing 
cong ngh cao, trQng tam là may móc phic vii san xuât, bão quan, chê biên nông 
san, thüy san. 
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- H trçl triên khai xây drng và nhãn rng các mô hInh trói tiên tiên, tit 
kim nixcc cho cay trông. 

- H trçY nhân hrc, chi dao  xir 1 djch bnh hi cay trng, vt nuoi trên dja 
bàn tinh San La dam bão không lay lan trén din rng nh.r: châu châu tre, sâu 
keo müa thu, djch tâ 1cm Châu Phi... Phôi hqp v&i cac ca quan có thârn quyên 
cüa nithc Cong hôa dan chU nhân dan Lao näm diên biên djch hi cay trông, vt 
nuôi dé có bin pháp phông tth kjp th&i. 

- H trq cung cp thông tin trong vic quán 1, sr ding thuc báo v thrc 
4t, thuôc thu y trong san xuât nông nghip hu ca. 

- Hithng dn, cung cp thông tin, th chrc tp hun các ni dung lien quan 
den quãn l rrng ben v&ng và cap ching chi thng. 

- H trcl tinh xác djnh ca cu, chüng 1oi ging cay an qua có lcii th và 
quy mô phát triên san xuât phü hçip vâi các tiêu vling, trên car so yêu câu diêu 
kin sinh thai, khai thác và phát huy tot các tiêm näng the mnh cüa dja phuang, 
nhãm dem lai  hiu qua kinh tê, mOi tri.r&ng và phát triên ben vng. 

- H trçl lien k& gifla các hqp tác xã và lien kt giUa các hçip tác xã vOi 
các doanh nghip. 

2. V phát trin các hlnh thtrc to chfrc san xut 

Hai ben phi hçip thrc hin các giái pháp nhm: (i) Khuyn khIch các 
doanh nghip có tiêm hrc dâu tLr vào san xuât và chê bién, bão quán nôn lam 
thüy san theo huOng tp trung, áp diing cong ngh hin di, gän vOi lien kêt tiêu 
thi san phâm; (ii) Xây drng và nhân rtng mô hInh hcip tác xA kiêu rnOi, hqp tác 
xã da lTnh virc theo huOng ru tiên l'rng diing cong ngh cao, san xuât theo chuôi 
giá trj den v&i cac san phâm chü hrc, lien kêt tiêu thii san phâm; (iii) Phát triCn 
các chui lien két gãn vOi các san phâm nông nghip chü lrc, cótiêm näng lqi 
the, các san phâm OCOP cüa tinh San La; (iv) Dào t?o  và phát triên nguôn nhân 
1irc quán l và lao dng lam trong các hçip tác xã; 

3. V khoa h9c cong ngh 

Hai ben phôi hçp (i) Nghiên ciru, khào nghim, chuyn giao các ging 
cay trOng, vt nuOi mOi; (ii) Nghiên ciru, chuyên giao tiên b k5 thut cong ngh 
tiên tiên trong san xuât và ché biên nông san, dáp l'rng yêu câu tiêu chuân, chat 
luqng xuât khâu; (iii) Xây drng khu, ving nông nghip rng ding cong ngh 
cao, trong tam là các khu, vüng nông nghip üng ding cong ngh cao trên dja 
bàn các huyn: Mc Châu, Van Ho, Mai San và Thun Châu; (iv) Ho trq xây 
dmg Trung tam nghiên ciru ye khoa hçc cOng ngh cao trong nông nghip ti 
Mc Châu. 

4. V hQp tác quc t và xác tin tiêu thy san phm 

B Nông nghip và PTNT chi do các car quan chi'rc nàng h trq cung cp 
thông tin thj tnthng tiêu thi nông san có the mnh cüa tinh San La; chuang trinh 
kêt nôi giao thuang, xüc tiên thuang mi trong rnxOc và quôc te. HO trçi tim kiêm 
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thj trithng tiêu thi, nht là các giâi pháp tim kim thj trixing xut khu san phm 
nông nghiêp chü hrc cüa tinh; ho trg xây drng, hoàn thin tiêu chuân, diêu kin 
và thu tiic dê nông san chü hrc cüa tinh dixccc xuât khâu chInh ngch vào các thj 
truàng flhl&C ngoài. IJu tiên trçng tam là: 

- Gii thiu, cung cp thông tin các t chrc, cá nhân có khã näng du tu 
vào san xuât, chê biên, tiêu thii các san phâm tü rau, qua, di.rçc lieu, bô thjt, 1cm 
thjt, mac Ca, son tra. 

- H trçi tinh San La xut khu nhân sang thj tri.thng Uc; xuât khâu các 
nông san, thUy san sang thj tru?mg các nithc Châu Au. 

- Tiêp tiiC huàng din, tp hun và trin khai các nhim vii lien quan dn 
ma sO vüng trOng phiic v xuât khâu. 

A A A A 

5. Ye xay drng nong thon mn 

Hai ben phi hçip thrc hin Chuang trInh MTQG xây drng nOng thôn 
m&i, Chi.xong trInh môi xã mt san phâm (OCOP) và các chuang trInh khác 
thông qua các hoat dng: (i) Kiêm tra, phát hin và tháo gei kjp th&i nhng khó 
khàn, vtthng mac trong thrc hin các chixang trInh; (ii) Ho trg, hthng dan tinh 
San La xây drng mô hinh thI diem 5 xâ và 01 huynnOng thôn mâi d?t  chuân 
nâng cao, hixâng tâi xây dirng nOng thôn mâi kiêu mâu; (iii) Xây d'ijng và thirc 
hin Chixang trInh mi xà mt san phâm có thuang hiu, gàn nhân hang hóa và 
tiêu thi theo chuôi giá trj; hOtrq thành 1p Trung tam iâi thiu san phâm 
OCOP cüa tinh và vüng Tây BäC; (iv) Ho trçi tinh phát triên du ljch nông thôn 
gàn vri xây drng nOng thôn m&i. 

6. V cong tác t chuc ngành 

Hai ben phôi hçp có hiu qua trong cong tác to chuc ngành trên dja bàn 
tinh San La thông qua các hot dng: (i) Kiém tra, tháo g kjp thai nhüng khó 
khän, vuâng mac trong cong tác to chüc ngành (nhât là quân l nhà nuoc ye 
nOng nghip i cap xA và cOng tác thi dua khen thuâng); (ii) Tang ci.r?mg ho?t 
dng dào tao, tp huân và thäm quan hpc tp nâng cao näng hrc di ngü can b 
quãn 1 ngành; (iii) Tang cu&ng näng hrc cho h thông thanh tra, kiêm tra, kiêm 
nghim, khão nghim chat li.rçmg dOi vri giOng và 4t tu nOng nghip, dam bâo 
chat luçmg và an toàn thrc pham nông san. 

A A 7. Ye dau tir 

B Nông nghip và PTNT h trcl huy dng ngun vn du tu cho tinh San 
La (bao góm von cüa doanh nghip, vOn ODA, vOn vay ngán hang the giO'i, vOn 
ngán sách và các nguôn vOn hcippháp kháç), uu tiên trQng tam là: 

- Các mô hInh san xut nOng nghip üng ding cOng ngh cao d phát trin 
các san phâm rau, qua, duccc 1iu, thjt bô, tht lqn. 

- Thirc hin các Chixang trInh, dr an: Phát trin lam nghip bn vüng 
(trOng rfmg, báo v rirng, chám soc và khoanh nuOi tái sinh rui'ng); xây drng 
nOng thOn mâi; mOi xã mt san phâm ('OCOP,); phát trién kinh tê - xa hOi vüng 
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dng bào dan tc thiu s và min nüi; b trI sp xp dan cu; phát trin kinh t 
nông, lam nghip gänvôi báo v thng và nâng cao thu nhp cho ngui dan; phát 
triên h thông tui tiêtkim nithc; sura chüa, nâng cap các h, dp ln trén dja 
bàn tinh; phát triên ha tang nông nghip, nông thôn. 

A 8. Ve dao tio nguon nhan hrc 

- Hang nàm t chüc các 1p tp hun, dào tao,  bi duOng ngun nhân hrc 
phic vti phát triên nOng nghip i'rng diing cong ngh cao; dào tao  nghê giám dôc 
hçp tác xã; dào tao  nghê cho lao dng nông thôn. 

- Tp hun, bi dung can bô quãn l, thành viên hqp tác xà; dào tao,  bôi 
di.rOng can b tu van, ho trçl phát triên hqp tác xâ. 

- H trq tinh trong vic th chIrc các lap tp hun dào tao  v k5' thut ch 
biên, bào quãn nông san. 

- Duxa can b, cOng chirc di dào t?o,  tp hun nuâc ngoài. 

III. TO CHI1C THIXC HIN 

1. Giao Van phông B Nông nghip và PINT, Sâ Nông nghip và PINT 
tinh San La là hai ca quan thuxangtrrc, tham muu giüp Lãnh dao  B, Lãnh duo 
UBND tinh trong vic to chüc triên khai các ni dung cüa Chuang trInh phôi 
hçip. Các cci quan chrc nàng thuc B và UBND tinh chü dng phôi hqp vâi các 
dan vj lien quan tham gia xây drng và triên khai thrc hin các ni dung cüa 
Chucrng trInh phôi hcip. 

2. Djnh kST hang näm (trong tháng 11), hai ben tin hành dánh giá kt qua 
thrc hin và dê xuât diêu chinh, bô sung ni dung Chuang trInh phôi hcTp cho 
phü hcip vâi thrc tiên./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
TINH SO'N LA 

CHU T!CH 

Noin ,,n 
- LAnh d?o  Bô NN và PTNT; 
- LAnh do UBND tinh Sm La; 
- Các cc quan, don vi lien quan thuc B; 
- Sâ Nông nghip và PTNT tinh Scm La; 
- Lixu: VT (UBND tinh Son La, B NTN&PTNT). 
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