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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn xã Hồng Đức 

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND, ngày 29/7/2022 của UBND 
huyện Ninh Giang, Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển nông nghiệp và 
nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn huyện 
Ninh Giang”

UBND xã Hồng Đức xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược 
phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
đến 2050 trên địa bàn xã Hồng Đức, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng nông nghiệp xã Hồng Đức theo hướng sản xuất hàng hóa tập 

trung, phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và 
khả năng cạnh tranh nông sản; bảo vệ môi trường, sinh thái; nâng cao thu nhập 
cho người dân nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực và an ninh quốc phòng. 

Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ 
sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an 
ninh, trật tự được đảm bảo. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với 
xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, 
nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

2. Mục tiêu cụ thể đến 2030
- Giá trị sản xuất trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 270 

triệu đồng;
- Nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững. Thu nhập trung 

bình của người dân cao hơn 2,5 - 3 lần so với năm 2020. Giảm 4/5 số hộ nghèo 
theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều so với năm 2020. 

- Cơ cấu lao động trong các khu vực: nông nghiệp, thuỷ sản - công nghiệp, 
TTCN, xây dựng - dịch vụ đến năm 2030 là 35% - 40% - 25%. Giai đoạn đến 
năm 2050 đạt: 25% - 45% - 30%.

- Đến năm 2022, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn nâng cao.
- Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống 

dưới 14%, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%. 
- Tỉ lệ các hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%.
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- Tỉ lệ rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý trên 90%, tiêu 
hủy, xử lý 100% chất thải y tế, trên 95% chất thải nguy hại; Tỷ lệ các cụm công 
nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100%.

3. Tầm nhìn đến năm 2050
Phát triển ngành nông nghiệp xã Hồng Đức theo hướng hiện đại, nông 

nghiệp hữu cơ bền vững; sản xuất nông nghiệp thông minh gắn với chuyển đổi 
số và ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền 
vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đến năm 2050 xây dựng xã Hồng Đức trở thành đô thị loại V thuộc 
huyện.

II. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ
1. Cơ cấu lại nội bộ ngành nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và 

yêu cầu thị trường
-  Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 

tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu 
cơ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị các 
sản phẩm nông nghiệp và phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi - thủy sản.

- Đối với nhóm sản phẩm đặc sản địa phương: Tiếp tục tuyên truyền, triển 
khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ các sản phẩm OCOP theo Đề án 
“Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 
năm 2030”. 

- Đối với từng lĩnh vực sản xuất chiến lược: 
* Sản xuất lúa:
+ Sử dụng có hiệu quả diện tích đất chuyên trồng lúa sẵn có, giữ ổn định 

diện tích lúa chất lượng hàng năm. Lựa chọn các giống lúa chống chịu sâu bệnh, 
phù hợp với điều kiện canh tác để gieo cấy. 

+ Duy trì ổn định diện tích lúa chất lượng cao hàng năm: chiếm trên 80% 
diện tích gieo cấy.

+ Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống lúa theo hướng nâng cao chất lượng, 
khả năng kháng sâu bệnh, kết hợp với bố trí lịch thời vụ hợp lý, tránh những bất 
lợi của thời tiết để đảm bảo sản xuất bền vững, ổn định, nâng cao chất lượng lúa, 
gạo. Ổn định bộ giống lúa hiện có; tiếp tục khảo nghiệm ở diện rộng để sớm đưa 
vào cơ cấu sản xuất các giống mới có tiềm năng. Duy trì và nâng cao chất lượng 
các vùng sản xuất tập trung.

+ Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp để giảm công 
lao động, giảm chi phí, tăng năng suất cây trồng. Trong đó, ưu tiên cho các khâu 
tốn nhiều công lao động và ảnh hưởng sức khỏe người sản xuất như cấy bằng 
máy, phun thuốc trừ sâu, thu hoạch bằng máy.

+ Nâng tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong phun thuốc bảo vệ thực vật (phun 
bằng máy áp lực, bằng máy bay không người lái, …).
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* Phát triển rau màu, cây ăn quả:
+ Duy trì và mở rộng các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế ổn định; đặc 

biệt chú ý đưa vào gieo trồng các loại cây cho năng suất, chất lượng cao đáp ứng 
nhu cầu thị trường...

+ Đa dạng cơ cấu các loại rau màu, phát triển mạnh rau màu đang có thị 
trường tiêu thụ như: bắp cải, súp lơ, ớt, cà rốt, củ đậu, dưa lê, dưa chuột, các loại 
rau quả,…; đưa cơ giới hoá các khâu vào sản xuất rau màu từ làm đất, lên luống, 
gieo hạt; tăng cường sử dụng các loại giống mới kết hợp với áp dụng quy trình 
sản xuất an toàn theo hướng VietGap, nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm.

+ Phấn đấu diện tích ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất trong 
nhà màng, nhà lưới tập trung, kết hợp tưới nước và bón phân tự động, bán tự 
động có hệ thống camera giám sát và thiết bị cảm biến tự động kết nối điện thoại 
thông minh để điều khiển bón phân, tưới nưới tự động từ xa.

+ Xây dựng và từng bước mở rộng các vùng sản xuất rau, quả đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu. 

*  Lĩnh vực bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm 
+ Tranh thủ cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh, huyện để đẩy mạnh thu hút 

đầu tư vào lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản. Cơ cấu lại sản xuất nông 
nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn để tạo nguồn nguyên 
liệu ổn định cho công nghiệp bảo quản, chế biến.

+ Phát triển mạng lưới xay xát, chế biến gạo: Khuyến khích xây dựng các cơ 
sở xay xát, đánh bóng gạo, đầu tư xây dựng cơ sở xay xát đánh bóng gạo cao cấp 
nhằm tăng tỷ lệ gạo cao cấp, đáp ứng nhu cầu thị trường.

* Lĩnh vực chăn nuôi
+ Duy trì những điểm chăn nuôi tập trung gắn với khu nuôi trồng thủy sản 

đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường.
Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn, nâng cao năng suất, 

chất lượng và đảm bảo an toàn dịch bệnh, khuyến khích chăn nuôi ứng dụng 
những tiến bộ khoa học như công nghệ enzym thủy phân, đệm lót sinh học, chế 
phẩm sinh học, biogas,... vào giải quyết triệt để phụ phẩm, chất thải chăn nuôi 
thành giá trị hữu ích tái sử dụng, bảo vệ môi trường, phấn đấu đến năm 2030, toàn 
xã có từ 01 cơ sở chăn nuôi đáp ứng tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao (chăn nuôi khép kín tự động, bán tự động, có hệ thống làm mát tự 
động, điệm lót sinh học, nuôi an toàn sinh học,...). Ưu tiên phát triển những sản 
phẩm chăn nuôi có lợi thế và khả năng cạnh tranh. 

+ Đối với đàn lợn: Chăn nuôi lợn phát triển theo hướng tập trung, trang 
trại, chăn nuôi công nghiệp gắn với xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, an toàn vệ 
sinh thực phẩm theo hướng VietGap… Đến năm 2030 đàn lợn đạt trên 2.000 
con. 
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+ Đối với đàn gia cầm: Phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng trang trại 
công nghiệp và chăn nuôi thả có kiểm soát. Phấn đấu đến năm 2030 tổng đàn gia 
cầm, thủy cầm đạt 200.000. Chăn nuôi gia cầm theo hình thức công nghiệp chú 
trọng vào các giống chất lượng cao.

+ Đối với đàn trâu, bò: Ổn định đàn trâu, bò với số lượng 85 con đến năm 
2030, tập trung nâng cao chất lượng giống bằng công tác thụ tinh nhân tạo, tạo 
ưu thế lai theo hướng lấy thịt chất lượng cao.

Xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh, cung cấp sản 
phẩm chăn nuôi an toàn đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Phấn đấu đến năm 2030, 
toàn xã xây dựng được 01 vùng chăn nuôi tập trung có quy mô từ 1000-2000 
con.

*  Lĩnh vực thủy sản
Giữ vững diện tích nuôi trồng thủy sản là 106 ha, sản lượng thủy sản đạt 

2.332 tấn trở lên. Chú trọng đầu tư hạ tầng cơ sở, đặc biệt là hệ thống thủy lợi cho 
các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; tập trung nuôi thâm canh đối tượng thủy 
sản chủ lực như: cá rô phi đơn tính, cá Trắm cỏ, cá Chép,...; tiếp tục đa dạng hóa 
đối tượng và phương pháp nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng; khuyến 
khích nuôi công nghiệp, quy trình thực hành nuôi tốt, từng bước áp dụng công 
nghệ cao đảm bảo an toàn dịch bệnh và môi trường. Đặc biệt không sử dụng 
thuốc, hoá chất, kháng sinh bị cấm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản để sản 
phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. 

2. Đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nâng cao hiệu quả đảm bảo 
phát triển bền vững

 - Đẩy mạnh thực hiện liên kết 4 nhà, trong đó đặc biệt tăng cường mối 
liên kết bền vững giữa doanh nghiệp - nông dân. Thực hiện có hiệu quả, kịp thời 
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của trung ương, của tỉnh , 
huyện để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo quản, chế biến 
nông sản.

- Vận động, khuyến khích người dân tích tụ, tập trung ruộng đất để phát 
triển sản xuất quy mô lớn; chuyển đổi một cách linh hoạt mục đích sử dụng đất 
trong nội bộ ngành nông nghiệp từ đất trồng lúa sang trồng cây rau màu, cây 
hàng năm khác và các mô hình canh tác kết hợp có hiệu quả kinh tế cao hơn 
trồng lúa (nhưng vẫn đảm bảo trồng lúa trở lại khi cần thiết).

3. Thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển các mô hình nông nghiệp tiên 
tiến 

Đẩy mạnh thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp mới 
làm hình mẫu cho các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, đáp ứng các yêu 
cầu thị trường như: nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu 
cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ 
cao, nông nghiệp kết hợp công nghiệp chế biến nông sản, nông nghiệp kết hợp 
dịch vụ (du lịch trải nghiệm, dịch vụ bảo vệ môi trường, dịch vụ đào tạo và cung 
cấp chuyển giao công nghệ, dịch vụ kinh doanh nông sản...). Đánh giá hiệu quả 
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các mô hình mới để rút kinh nghiệm, nhân rộng quy mô, giới thiệu công nghệ và 
cách quản lý mới.

4. Phát triển kinh tế nông thôn tạo việc làm và tăng thu nhập cho 
người dân

Cùng với phát triển nông nghiệp, chú trọng phát triển kinh tế nông thôn, 
chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng phi nông nghiệp để giải quyết việc làm, 
đảm bảo thu nhập: 

- Phát triển các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn, 
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, để từng bước 
giảm tình trạng di cư lao động từ nông thôn ra thành thị với phương châm “ly 
nông bất ly hương’'.

- Khuyến khích hình thành các tổ chức kinh tế chính thức (hợp tác xã, 
doanh nghiệp, hộ nghề có đăng ký, tổ chức của hội nông dân ...). Đổi mới hoạt 
động hội nông dân, tổ chức các đoàn thể theo lĩnh vực hoạt động để bảo vệ 
quyền lợi cơ bản và hỗ trợ hiệu quả người lao động trong công tác đào tạo kỹ 
năng gắn với nhu cầu của thị trường giúp tiếp cận thị trường lao động. 

- Phát triển mạnh kinh tế dịch vụ ở khu vực nông thôn, đa dạng hóa các 
loại hình, quy mô... để tạo việc làm, thu hút lực lượng lao động không tham gia 
sản xuất nông nghiệp. 

 - Nâng cao hiệu quả, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, từng bước hình 
thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân phát triển 
kinh tế, trang trại và kinh tế hợp tác. Tiếp cận các chính sách hỗ trợ của TW, của 
tỉnh, huyện để người dân được tham gia các chương trình đào tạo có chứng chỉ 
để sản xuất ra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và các yêu cầu mới của 
thị trường (nông nghiệp cảnh quan, nông nghiệp trách nhiệm, nông nghiệp hữu 
cơ, nông nghiệp công nghệ cao...), đồng thời tiếp cận các chính sách hỗ trợ như 
tín dụng ưu đãi, hỗ trợ bảo hiểm, hỗ trợ liên kết, tiêu thụ nông sản... để phát triển 
nông nghiệp.

5. Xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa, giữ gìn 
văn hóa truyền thống 

- Nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông thôn đảm bảo kết nối 
nông thôn - đô thị. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, 
hạ tầng công nghệ thông tin, thương mại, y tế giáo dục, văn hóa, thể thao; 
khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung theo hình 
thức xã hội hóa... Khuyến khích tối đa đầu tư tư nhân, đầu tư theo hình thức hợp 
tác công tư gắn với nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. 

- Đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình 
xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đảm bảo 
thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, tránh dàn trải, lãng phí. Tranh 
thủ các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của TW, của tỉnh và các nguồn lực khác để đầu 
tư duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phấn 
đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để tạo lập môi 
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trường, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa 
truyền thống; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng và an 
ninh trật tự được giữ vững. Xây dựng nông thôn mới thông minh, ứng dụng 
công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm thay đổi căn bản hoạt động quản lý, 
điều hành, giám sát của cơ quan chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, góp phần thu hẹp khoảng cách thụ 
hưởng dịch vụ xã hội cơ bản với thành thị.

6. Xây dựng cộng đồng vững mạnh, thực hiện tốt các chế độ phúc lợi 
xã hội 

- Lấy người dân là chủ thể, trọng tâm phát triển, đảm bảo tiếp cận bình 
đẳng các nguồn lực phát triển; 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, đa dạng 
hóa các nguồn lực và phương thức giảm nghèo tiến đến xóa nghèo. Tạo điều 
kiện cung cấp tài nguyên, tạo nguồn sinh kế cho người nghèo để họ tự tin, chủ 
động vươn lên cải thiện đời sống, tập trung ưu tiên hỗ trợ, mở rộng diện bao phủ 
an sinh xã hội tới tất cả các đối tượng chính sách.

- Phát huy truyền thống văn hóa của địa phương, vai trò của cộng đồng và 
người dân trong việc đấu tranh đẩy lùi hủ tục, văn hóa ngoại lai, không phù hợp, 
thiết thực phát huy hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” gắn với “Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc”. 

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức cộng đồng, quy 
ước, hương ước, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm tạo động lực để 
khơi dậy sức mạnh và nguồn lực nhân dân trong quá trình phát triển sản xuất, 
xây dựng nông thôn mới, quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn an 
ninh trật tự tại cơ sở. 

7. Bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thích nghi biến đổi khí hậu 
- Phát triển cảnh quan nông thôn gắn với làng sinh thái, thông minh, phát 

huy lợi thế của địa phương, đảm bảo xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hài hòa với 
thiên nhiên. Quy hoạch không gian hợp lý để các ngành sản xuất có tác động 
nhiều đến môi trường như chăn nuôi, nuôi trồng và khai thác thủy sản, chế biến 
nông sản, giết mổ, xử lý chất thải... cách xa các khu dân; 

- Từng bước giảm dần sức ép của phát triển kinh tế - xã hội với môi 
trường bằng các giải pháp như: chấm dứt lạm dụng hóa chất, nguyên vật liệu 
tổng hợp, khó phân hủy; tạo điều kiện tái tạo các nguồn tài nguyên cơ bản như 
đất, nước, năng lượng (tích lũy nước mưa, xử lý rác thải ở quy mô hộ, quy mô 
cơ sở sản xuất,...); đẩy mạnh chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm nông sản để chủ 
động xử lý ô nhiễm ngay tại nguồn. 

- Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu bằng áp dụng các biện pháp canh 
tác thích nghi; sử dụng nguyên liệu vi sinh hoặc hữu cơ; áp dụng rộng rãi các 
biện pháp kỹ thuật thân thiện với môi trường (làm đất tối thiểu, bón phân và 
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phun thuốc thông minh, tưới tiết kiệm nước, chăn nuôi tiết kiệm nước, sử dụng 
các giống cây trồng, vật nuôi có khả năng chống chịu....). 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH 
1. Về quy hoạch
Tổ chức thực hiện quy hoạch các khu, vùng sản xuất nông nghiệp nhất là 

những diện tích đất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao để cập nhật vào 
quy hoạch xây dựng chung của xã. Xác định rõ các vị trí, quy mô diện tích đất 
để phục vụ sản xuất cho các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Đối với 
những diện tích lúa và diện tích đất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao 
cần phải bảo vệ nghiêm ngặt thì phải được quản lý bằng bản đồ số (GPS). 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền
Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của 

Đảng, Nhà nước về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai 
đoạn phát triển mới, cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo 
hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. 

- Phát triển nền nông nghiệp bền vững: Đảm bảo cơ hội phát triển cho các 
thế hệ tương lai, khả năng thích ứng và chống chịu biến động, cân đối, hài hòa 
các yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế, tái tạo nguyên liệu, năng lượng,... trong 
sản xuất. 

- Phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sinh thái: Áp 
dụng các quy trình sản xuất thân thiện môi trường, bảo vệ cảnh quan; sử dụng 
hợp lý, tiết kiệm vật tư và tài nguyên đầu vào, không gây ảnh hưởng xấu tới môi 
trường, sức khỏe con người; tôn trọng và vận dụng các quy luật tự nhiên để phát 
triển nông nghiệp thuận thiên, đa dạng.

 - Chuyển từ ngành sản xuất sang phát triển nền kinh tế nông nghiệp. Từ 
phạm vi sản xuất nông nghiệp sang tích hợp đa ngành dịch vụ, công nghiệp; từ 
đơn giá trị nông sản sang tích hợp sản phẩm đa giá trị; từ tập trung hỗ trợ người 
sản xuất sang hỗ trợ tất cả các tác nhân trong chuỗi giá trị.

 - Nông nghiệp công nghệ cao: Phát triển và ứng dụng các tiến bộ khoa 
học công nghệ để nâng cao năng suất, giá trị, chất lượng, khả năng thích nghi, 
hiệu quả sản xuất, giảm tổn thất... Phát triển nông nghiệp thông minh, nông 
nghiệp chính xác, ứng dụng công nghệ số,... 

- Phát triển nông nghiệp có trách nhiệm: Đáp ứng nhu cầu của người tiêu 
dùng về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường sinh thái và công bằng xã hội, 
thích ứng biến đổi khí hậu...; bảo vệ quyền lợi, chính đáng của người sản xuất và 
kinh doanh, đảm bảo công bằng cho người sản xuất nhỏ, các đối tượng yếu thế. 
Phát triển thị trường xuất khẩu đi đối với thị trường nội địa. 

- Đẩy mạnh tư duy phát triển bao trùm: Gắn kết giữa nông nghiệp với 
công nghiệp và dịch vụ, giữa các địa phương; giữa kinh tế nông thôn và kinh tế 
đô thị, hộ nông dân với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài... 

3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, đào 
tạo nghề, quản lý trong nông nghiệp
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- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo 
chuỗi giá trị. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vưc 
nông nghiệp, các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo 
chuỗi giá trị, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò là trụ cột, nòng cốt. Đưa khoa 
học công nghệ, trình độ quản lý và kinh tế số vào chuỗi giá trị. 

- Củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao hơn nữa vai trò của hợp 
tác xã dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã chuyên ngành, tổ hợp tác trong việc cung 
ứng vật tư và bao tiêu sản phẩm cho nông dân; hình thành mô hình liên kết sản 
xuất - tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng kinh tế giữa Hợp 
tác xã, tổ hợp tác (đại diện cho các hộ nông dân) với doanh nghiệp để nâng cao 
tính pháp lý và hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. 

- Hỗ trợ nông dân tiếp cận thị trường, nguồn vốn, mua sắm máy móc, tích 
tụ đất đai, áp dụng công nghệ để phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng 
quy mô sản xuất và tham gia hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp trong các 
chuỗi giá trị. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền để giúp 
các HTX tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho các HTX tổ chức hoạt động có 
hiệu quả; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp dễ dàng 
tiếp cận về tín dụng, đào tạo, đất đai, thị trường...

- Đổi mới hình thức tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho 
nông dân, lao động trẻ nông thôn muốn khởi nghiệp các kỹ năng về nông 
nghiệp, kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và 
thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số theo hướng “trí thức hóa nông dân”; phát huy 
mạnh mẽ tiềm năng sáng tạo của người dân nông thôn; chuyển mạnh sang đào 
tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
lao động, gắn với giải quyết việc làm, xu hướng và nhu cầu chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông thôn của từng địa phương.

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ tiên tiến, tiết 
kiệm nước trong sản xuất, nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Nhanh 
chóng thúc đẩy thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP, hữu cơ… để có sản phẩm an toàn, chất lượng, tương đương các tiêu 
chuẩn xuất khẩu, đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc, giám sát an toàn thực 
phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.

4. Phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối tiêu 
thụ đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản

 - Tiếp tục đăng ký việc cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc 
nông sản từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông sản chủ lực của huyện. 
Thực hiện tốt Chương trình “Chính quyền điện tử, đô thị thông minh” của tỉnh 
trên địa bàn huyện, trong đó tập trung xây dựng được các mô hình sản xuất đầu 
tư đồng bộ về khoa học công nghệ để giúp cho việc cập nhật thông tin, quản lý 
dữ liệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm được thuận lợi, trước mắt là áp dụng 
đối với các vùng sản xuất an toàn theo quy trình GAP và sản phẩm OCOP.
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 - Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thông tin, tìm hiểu các thị trường, 
xúc tiến thương mại gắn với từng sản phẩm hàng hoá chủ lực địa phương. Cần 
đặc biệt quan tâm đến công tác thương mại điện tử. Hình thành các kênh phân 
phối, tiêu thụ nông sản do các doanh nghiệp làm nòng cốt, gắn với các hợp tác 
xã theo phương thức ký hợp đồng ngay từ đầu vụ sản xuất. Hướng dẫn, tạo điều 
kiện để các HTX có thể đảm nhận dịch vụ đầu ra cho sản phẩm hàng hóa. 

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ nông 
sản. Hằng năm tham gia các chương trình lễ hội, hội nghị, hội chợ thương mại 
để giới thiệu nông sản của tỉnh; kết hợp quảng bá, giới thiệu thương hiệu các sản 
phẩm nông sản tại các buổi làm việc, hội nghị hoặc các hoạt động kết nối giao 
thương 

- Thông tin về các dự báo, đánh giá, cảnh báo thông tin về thị trường các 
nông sản chủ lực, kịp thời cung cấp thông tin để các cơ quan chức năng, doanh 
nghiệp và người dân chủ động điều chỉnh sản xuất phù hợp với yêu cầu thị 
trường, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thừa cung, ùn ứ hàng hóa, đứt gãy 
chuỗi cung ứng nông sản, đặc biệt là nông sản chủ lực của huyện.

5. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; phát triển công 
nghiệp chế biến bảo quản sau thu hoạch 

- Khuyến khích việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản 
xuất nông theo hướng lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, chính sách hỗ 
trợ, như: Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình 
Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Khuyến khích xã hội hóa tham gia 
xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Huy động và sử dụng 
có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách và các thành phần kinh tế để tập trung 
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giống công nghệ, trang thiết bị sản xuất, 
chế biến nông sản. 

- Khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch, 
tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản, 
thủy sản giữa doanh nghiệp và nông dân; từng bước xây dựng thương hiệu cho 
từng loại sản phẩm nông sản, thủy sản. Thực hiện có hiệu quả những cơ chế, 
chính sách ưu đãi của Trung Ương, của tỉnh để hỗ trợ, khuyến khích các doanh 
nghiệp và cá nhân đầu tư phát triển công nghệ bảo quản, chế biến, xuất khẩu để 
thúc đẩy tiêu thụ nông sản. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hiện hành liên quan đến 
khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển sản xuất nông nghiệp và xây 
dựng nông thôn mới nhất là các doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân 
theo chuỗi giá trị, các doanh nghiệp đầu tư vào khâu trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp có quy mô lớn, công nghệ cao và lĩnh vực bảo quản chế biến sau thu 
hoạch; tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế 
tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. 

6. Cải cách hành chính, nâng cao trình độ lao động, quản lý
- Đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đảm bảo đủ năng lực quản lý ở hai 
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cấp huyện, xã. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ 
cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y cấp huyện, xã.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân và các chủ trang 
trại, gia trại, đổi mới chương trình, phương pháp tập huấn, chuyển giao tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất. Tăng cường công tác tư vấn 
học nghề; chú trọng, ưu tiên đào tạo các nghề phục vụ trực tiếp phát triển nông 
nghiệp trọng điểm của huyện.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tăng cường thanh, kiểm 
tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với vật tư nông nghiệp và sản 
phẩm nông nghiệp, thủy sản, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và nâng 
cao chất lượng, giá trị hàng hóa. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dự 
tính, dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để kịp thời tổ chức 
phòng, chống, dập dịch, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

7. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và cơ giới hóa
- Lực chọn bộ giống cây trồng, vật nuôi chủ lực có năng suất, chất lượng 

hiệu quả kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với bộ giống hiện 
có hàng năm phối hợp với các công ty, viện nghiên cứu xây dựng mô hình tuyển 
chọn thêm các giống mới có nhiều ưu việt thay thế các giống cũ hiệu quả thấp.

- Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất: Khuyến 
khích đầu tư phát triển cơ giới hóa các khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch; tiếp 
thu các tiến bộ kỹ thuật tiến tiến vào sản xuất, các quy trình canh tác tiên tiến, 
chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường; 
công nghệ bảo quản sau thu hoạch; xử lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng mô hình sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, nông 
nghiệp hữu cơ và sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất các sản phẩm nông 
nghiệp sạch, an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu 
dùng và xuất khẩu.

8. Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 
- Phát triển và hướng đến đồng bộ các công cụ phục vụ chuyển đổi số 

trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, số hóa, tạo lập dữ liệu, chuẩn hóa cơ sở 
dữ liệu đất đai nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, thủy lợi, phòng chống 
thiên tai, dịch bệnh; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, 
lĩnh vực phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước và sản xuất, kinh 
doanh của người dân, doanh nghiệp. 

- Phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ số 
trong nông nghiệp nông thôn. Phát triển quản lý chuỗi cung ứng nông sản từ quá 
trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm tạo sự minh bạch thông tin, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Khuyến khích thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã 
chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tăng đầu tư, ứng dụng 
công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử. Phát triển khuyến nông 
điện tử, thương mại điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao trong 
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thu thập, quản lý thông tin, phân tích dữ liệu và cảnh báo dịch bệnh, thiên tai; 
quản lý vùng nguyên liệu.

 - Xây dựng phương án tổng thể về phát triển hệ thống quản lý cơ sở dữ 
liệu, hệ thống định danh gắn với đối tượng quản lý; chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật 
cơ sở dữ liệu nông nghiệp, nông thôn trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) đồng 
bộ, kết nối và liên thông hoàn thiện hệ thống hạ tầng cho sản xuất. Từng bước 
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số sản xuất, kinh doanh nông nghiệp (quản lý 
đất đai, số hóa vùng trồng, cây trồng, vật nuôi, rừng, thủy sản, thủy lợi, phòng 
chống thiên tai, dịch bệnh, thị trường,...).

9. Bảo vệ tài nguyên, môi trường nông thôn, chủ động thích ứng với 
biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức về bảo vệ 
môi trường nông thôn. Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp sản xuất nông nghiệp 
sinh thái bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Phối hợp quản lý tốt nguồn 
nước và hệ thống thủy lợi theo phân cấp công trình thủy lợi do hợp tác xã quản 
lý đảm bảo quá trình khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, phục vụ có hiệu quả 
sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Triển khai các chính sách xã hội hóa 
công tác bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông 
thôn, nhất là ở các làng nghề; cải tạo các bãi rác đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 
trường.

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu để thích ứng, phát triển sản xuất 
kinh doanh nông nghiệp theo hướng "thuận thiên". Áp dụng các biện pháp giảm 
phát thải khí nhà kính thông qua quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn 
tài nguyên đầu vào; xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, chất thải nông nghiệp; phát 
triển nông nghiệp sinh thái, đa dạng thích ứng với biến đổi khí hậu; khuyến 
khích áp dụng các công nghệ hiện đại, các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng 
được với điều kiện biến đổi khí hậu.

10. Giải pháp về đất đai, nguồn vốn
- Về đất đai: Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các 

chính sách về đất đai của Nhà nước: Hỗ trợ các nông dân sản xuất hiệu quả tích 
tụ đất nông nghiệp làm trang trại; Hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mua, 
thuê hoặc nhận vốn góp bằng đất nông nghiệp của các hộ nông dân. Công khai 
minh bạch trong xây dựng và triển khai quy hoạch đất đai về thông tin quy 
hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung cho nông sản chủ lực; 

- Về vốn: Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của TW, của tỉnh, huyện vận 
dụng tốt các chính sách hỗ trợ nông nghiệp để thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng như: hỗ trợ các giống mới đưa vào sản xuất; hỗ trợ công tác quy vùng tập 
trung về cơ sở hạ tầng giao thông, kênh mương, thủy lợi; 

+ Huy động nguồn vốn từ kinh phí lồng ghép trong các Chương trình mục 
tiêu quốc gia và các chương trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 – 2030;

+ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội 
và các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho các hộ nông dân vay vốn phát triển sản 
xuất.
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+Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cùng với các tổ chức Hội Nông dân, Hội 
phụ nữ, Đoàn thanh niên đóng vai trò là người tư vấn, hỗ trợ cho việc vay vốn 
của nông dân, hướng dẫn nông dân sử dụng, huy động tốt hơn nguồn vốn cho 
sản xuất nông nghiệp; kết hợp với các doanh nghiệp, công ty vật tư nông nghiệp 
hỗ trợ nông dân bằng cách cung ứng phân bón, giống, thuốc BVTV… theo 
phương thức trả chậm.

+ Huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, đầu tư trực tiếp vào sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Công chức Địa chính-Nông nghiệp-GT-TL
- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn xã;
- Tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ 

thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp xã Hồng Đức 
giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 
2021-2025; Tham mưu thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Hồng Đức; 

2. Công chức Kế toán-Ngân sách xã
- Tham mưu bố trí các nguồn lực từ ngân sách nhà nước để đầu tư phát 

triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã;
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các Hợp tác xã hoạt 

động sản xuất kinh doanh theo Luật Hợp tác xã năm 2012.
3. Công chức Địa chính-XD-MT
- Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch sử dụng đất phù hợp yêu cầu phát triển sản 

xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu 
tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp về đất để đầu tư sản xuất, đảm bảo sử dụng 
có hiệu quả tài nguyên đất, nước, bảo vệ môi trường bền vững.

4. Công chức Văn hóa và Thông tin.
 Phối hợp với cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin 

về quan điểm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch. 
5. Công chức Lao động TBXH
 Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt việc đào tạo nghề cho 

nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn.

6. HTXDVNN 
Thực hiện tốt, kịp thời công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh, 

khuyến cáo quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học 
trong sản xuất nông nghiệp.
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Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ thuật canh tác một số 
cây con chủ yếu, bồi dưỡng kiến thức tổ chức sản xuất và thị trường... giúp cho 
nông dân mạnh dạn tiếp thu cái mới, tự xây dựng các mô hình sản xuất tiến bộ.

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các công ty lựa chọn các 
giống mới có nhiều ưu việt thay thế các giống cũ hiệu quả thấp trên địa bàn xã.

Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường đổi mới hoạt động có 
hiệu quả đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, tích cực tiếp thu các tiến bộ kỹ 
thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của nông dân.

7.  Đề nghị MTTQ và các ban ngành, đoàn thể 
Có kế hoạch và biện pháp cụ thể làm tốt việc tuyên truyền đoàn viên, hội 

viên tham gia tích cực và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp thực 
hiện Chương trình.

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển nông 
nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
trên địa bàn xã Hồng Đức. UBND xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành đoàn thể 
xã, các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng NN&PTNT huyện; (để bc)
- BTV Đảng ủy; TTr HĐND; 
- Lãnh đạo UBND;
- Các cơ  quan, ban, ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VP.
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