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Kính gửi:   
- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du 

lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 
trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
       

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào 

Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Nghị quyết 10) hiệu quả, 
nhất là chỉ đạo đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất hàng hóa đối với một số cây 

trồng, ngành hàng chủ lực... nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nội dung Nghị 
quyết trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:    

1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các quan 
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện của Nghị quyết 10 

đến các phòng, ban chuyên môn, tổ chức, chính quyền cơ sở và các tầng lớp nhân 
dân trên địa bàn được biết, tích cực tham gia, thực hiện hiệu quả. Với nhận thức, 

chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với 
nhu cầu thị trường; phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; phát triển nông nghiệp bao trùm, có trách 
nhiệm; đẩy mạnh phát triển sản xuất với công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu 

hoạch và phát triển thị trường nông sản cả trong và ngoài nước; phát triển nông 
nghiệp kết hợp với du lịch, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh hiệu quả;  

Thực hiện Nghị quyết 10 về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát 
triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn phải gắn với xây dựng nông thôn mới theo 
hướng hiện đại, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ; 

môi trường xanh, sạch, đẹp. Vì mục tiêu nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, 
cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, 
trang trại chăn nuôi tập trung với một số cây trồng, vật nuôi chủ lực theo Nghị 

quyết 10, và lợi thế của địa phương, để cho ra các sản phẩm nông sản hàng hóa, 
gắn với yêu cầu của thị trường. Trên cơ sở rà soát, cơ cấu lại các vùng sản xuất các 

cây trồng, vật nuôi chủ lực, là lợi thế hiện có để sản xuất hiệu quả; tuyên truyền, 
vận động, mở rộng vùng trồng, quy hoạch, xây dựng, phát triển thành các vùng 

sản xuất chuyên canh đảm bảo tiêu chuẩn bền vững, nhất là chuyển đổi đất trồng 
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cây kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị, để phát triển sản xuất hàng hóa; thí 
điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp mới làm hình mẫu cho các 

vùng chuyên canh (nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh; nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, 

nông nghiệp kết hợp với du lịch…). Gắn phát triển các vùng sản xuất chuyên canh 
với hoạt động hiệu quả của các hợp tác xã, nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát 

triển chuỗi giá trị, các mô hình nông nghiệp tiên tiến, tạo đầu ra cho các sản phẩm 
nông sản bền vững. Có chính sách thu hút danh nghiệp đến đầu tư phát triển vùng 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chế biến nông sản theo công nghệ cao, 
thân thiện với môi trường.  

- Tập trung chỉ đạo phát triển các hợp tác xã nông nghiệp gắn với phát triển 

vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung: Phát triển kinh tế tập thể là yêu 
cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa. Do vậy, cần 

phải đẩy mạnh phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, đảm bảo hoạt 
động năng động, hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân 

và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các 
thành viên, hộ gia đình, thúc đẩy phát triển nhanh các vùng sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa ổn định, bền vững. Tất cả các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 
trung tại các huyện, thị xã, thành phố đều phải thành lập, gắn với hoạt động của 

các hợp tác xã nông nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác xã hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với vùng sản xuất hàng hóa, nhằm 
thực hiện giảm dần các khâu trung gian, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp 
chế biến hoặc thương mại lớn để hình thành các chuỗi giá trị; lấy chuỗi giá trị của 

các nông sản để kết nối các vùng chuyên canh nhỏ, hình thành không gian kinh tế 
chung giữa các địa phương. Gắn kết các tác nhân trong chuỗi theo nguyên tắc 

minh bạch, trách nhiệm, cùng chia sẻ lợi ích.  

- Xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch: 

Đẩy mạnh phát triển các cùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, mô hình 
sản xuất nông nghiệp tốt kết hợp với du lịch (du lịch trải nghiệm; dịch vụ giới 

thiệu, kinh doanh các sản phẩm nông sản,… ); phát triển mạnh các loại hình dịch 
vụ ở nông thôn để tạo việc làm, thu hút lực lượng lao động không tham gia sản 

xuất nông nghiệp thực hiện; khôi phục, bảo tồn và phát triển các ngành nghề, làng 
nghề, du lịch trải nghiệm văn hóa nông thôn gắn với giới thiệu, quản bá các sản 

phẩm nông sản, sản phẩm OCOP đặc hữu của địa phương, kết nối giao thương, 
cung cấp các sản phẩm đến với người tiêu dùng trong cả nước.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở: 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Công Thương, Khoa học 
và Công nghệ và các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương 

đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, giới thiệu 
các công ty, doanh nghiệp có kinh nghiệm, uy tín đến đầu tư phát triển các vùng 

sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, để nâng cao giá 
trị gia tăng, thu nhập cho nông dân, người sản xuất nông nghiệp. 
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- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đổi mới phương thức 
quản lý, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp; xây dựng các vùng sản xuất nông 

nghiệp chuyên canh tập trung, cung cấp đủ nguyên liệu đảm bảo tiêu chuẩn chất 
lượng cho cơ sở chế biến phải thực chất; kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các nhà 

máy chế biến, tăng tỷ trọng chế biến sâu để giảm chi phí và nâng cao giá trị nông 
sản; xây dựng các dịch vụ logistics cho các vùng chuyên canh tập trung cho các 

sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh Lào Cai, tại các địa phương. 

- Phối hợp với các viện nghiên cứu, trung tâm, các trường đại học nông 

nghiệp có uy tín giúp đỡ tỉnh Lào Cai, các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, 
chọn tạo, chuyển giao và ứng dụng các giống cây, con để phát triển các vùng sản 
xuất hàng hóa chuyên canh; xây dựng các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô 

lớn ổn định, bền vững, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 10 của 
Tỉnh ủy và Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh. 

Căn cứ nội dung văn bản, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT1,2,3; 
- Như kính gửi; 
- VP Tỉnh ủy; 
- CVP, PCVP3; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH2,3, NLN1,2,3. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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