
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN KIM  SON Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S&  j /NQ-HDND Kim San, ngày 31 tháng 3 näm 2022 

NGH QUYET 

V vic thông qua Be an phát triên kinh tê 
nông nghip huyn Kim So'n giai doin 2022 - 2025 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KHOA XX 
NHIM K 2021 — 2026, KY HQP THU BAY 

Can c& Luat  Ta chic chInh quyn dja phu'cing ngày 19/6/2015; 

Can th Luit Sa dái, ba sung mç5t s diu cza Lu2t Td chi'c ChInh phi Va 
Lut Ta chic chInh quyn dja phitang ngày 22/11/2019; 

Can th Luat  Tróng trQt ngày 19/11/2018, Lugt C/ian nuói ngày 19/11/218; 
Lut Thiy san ngày 21/11/2017, 

Ccbi thNghj dnh s 83/2018/ND-CP ngày 24/5/2018 ci'ia ChInhphü v khuyén nóng; 

Xét Ta trInh so' 76/TTr- UBND ngày 22/3/2022 cia UBND huyn Kim Son v 
viçc thông qua D an phát frkn kinh té' nOng nghip huyçn Kim Son giai dogn 
2022 — 2025; Báo cáo két qua thám tra cia Ban Kinh te' - xii hç5i HDND huyn và 
các y kié'n tháo 1u4n  cza dgi bié'u HDND huyên. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Thông qua Dê an s 01/DA-UBND ngày 22/3/2022 cüa UBND huyn 
Kim San ye phát triên kinh té nông nghip huyn Kim San giai doan 2022 — 2025. 

(Co D an kern theo) 

Biêu 2. Giao cho UBND huyn Kim San t chüc thirc hin D an nay. Thumg 
true HDND, các Ban cüa HDND, các T di biêu HDND và các vj ctui biêu HDND 
huyn giám sat vic thrc hin Nghj quyt nay. 

Biu 3. Ngh quyêt nay duçic Hi dông nhân dan huyn Kim San khóa XX, 
nhim k' 2021 —2026, KST h9p thiir Bay thông qua ngày 31 tháng 3 nàm 2022 và 
có hiu Fçrc k tr ngày thông qua./. 

No'i nhn: PHO CHU T!CH 
- HDND, UBND tinh; - 
- Ban Thumg viii Huyn üy; 
- Tf HDND, UBND, UBMYTQVN huyn; 
- Các Ban cia HDND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các ca quan, ban, ngành, doàn the cia huyn; 
- TTDU, HDND, UBND, UBM1TQVN các xä, tt; 
- Lixu: VT 



uc BAN NIIAN DAN CQNG IIOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM S(N Dc Ip - Ti,r do - Hinh phtic 

S: 04 /DA-IJBND Kim So'n, ngày 22 tháng 3 nám 2022 

DEAN 
Phát triên kinh t nông nghip 

huyn Kim Son giai c1otn 2022-2025 

PHAN I 
TINH CAP THIET VA C S PilAF LY XAY DT)NG BE AN 

i. s CAN THIET PIIAI XAY DTNG BE AN 

Kim Sn là huyn dng bang yen bin nm a phIa Dông Nam tinh Ninh 
Binh; din tIch tir nhiên 239,78 km2, có trên 15 km br biên vai dan s trên 185 
nghIn ngithi. Huyn có 25 dcrn vj hành chInh cap xã (gôm 02 thj trn và 23 xã). 
Huyn Kim Son có Quôc l 10 di ngang qua 11 x ô phIa Bc. PhIa Nam có Quc 
l 12B kéo dài nôi tü x Yen Lc den dé biên BInh Minh, qua 8 xã, thj trn. PhIa 
Bàc huyn có tinh l 481D nôi tr ngã ba Quy Hu tói do 10 sang Nam Djnh. H 
thông giao thông du?mg thüy rat thun lcd vói 2 tuyên thüy ni dja qua song Day 
và song Vac. Các tuyén du&ng thüy khác qua song Can, song An, song Vc, song 
Ca Mau, song Hoành Truc... 

Trong nhitng näm qua, dixçc sr quan tam cüa Tinh, dithi sir lath dao cüa 
Huyn üy, HDND, UBND huyn, sir no lirc cüa các cap, các ngành, sr dông lông 
quyêt tam cüa cac tang lap nhân dan, nông nghip nông thôn huyn Kim Scm dã 
dat duqc nhiêu kêt qua tIch crc. San xuât nông, lam, thüy san phát triên khá toàn 
din, giai doan 2016 - 2020 tôc d tang trithng giá trj san xuât nông, lam, thüy san 
dat so vol rnic tiêu dê ra; giá trj san xuâtllha dat canh tác bInh quân hang nàm dat 
175 triu dông; nàm 2021 thu nhp bInh quail dâu nguôi ithc dat  5 0,05 triu 
dOng/nguOi/näm. Co câu giông cay trông chuyên djch theo h'irOng tr näng suât cao 
sang chat luqng, giá trj. Chàn nuôi nhO lé tmg buOc chuyên sang chän nuôi tp 
trung theo hInh thOc trang trai, gia trai, irng diing cong ngh tiên tiên, hin dai. 
Thüy san, trçng tam là thüy san nuOc man, nuOc lq phát triên theo phuong thüc 
thâm canh, ban thâm canh, hiu qua kinh tê cao; hoat dng san xuât ngao giOng, 
h giông, cua xanh phát triên manh me da phiic vii tOt nhu câu giông tai  dja 
phixong và cung cap cho các tinh khác. Cong tác trông và bão v rirng duçic thirc 
hin tOt, gop phân báo ye dê biên và da dng sinh h9c. 

Nhftng kt qua dat  duqc dä gOp phan quan tr9ng thüc dy phát triên kinh t - 
xã hi và xây drng nông thôn mOi cüa huyn, timg buOc dua san xuât nông nghip 
tmyn thng sang giai doan mOi là. san xuât hang hóa, lrng diing cong ngh cao, 
tang cuang Co giOi hóa, dôi mOi hInh thcrc tO chac san xuât hiu qua, ben vng. 

Ben canh k& qua dat duc yn con mt s tn tai, han ch& khó khän nhu: 
Vic xây dmg các dê an, ke hoach, giài pháp thic hin Nghj quyêt so 02-NQIHLJ 
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ngày 11/8/2016 cüa Ban Chp hành Dãng b huyn chua to duqc s1r dt phá, có 
ni dung can ho tr dê thüc day san xuât không ap ding dugc vào thçrc t do do 

chixa phát huy duqc nguôn hrc thüc day tái ca câu nông nghip. San phâm hang 

hOa chua nhiêu, chü yeu san xuât quy mô nhO; chat lucmg và s1rc cnh tranh thp, 

chua cO nhiêu san phâm chê biên gãn vài thj tri.thng tiêu thit; lçii nhun trong 11th 

vrc nông nghip thâp, rUi ro cao, djch bnh trên cay trông, v nuôi cOn thy ra, 
chixa ducc không ché; san xuât theo tiêu chuãn VietGAP, san xuât theo htthng htru 
co cOn hn chê. Vic rà soát, diêu chinh bô sung quy hoach san xut a các xä cOn 
chm; chat 1ucng quy hoach chua cao; cong tác quân 1 cüa mt so xA cOn yu kern 
nên dê thy ra vi ph?m trong sir ding dat hia. Ca sa h. tang phiic vii san xu.t nông 
nghip ductc dâu tix, nhung chua dông b; nhât là các cong trInh giao thOng, thüy 
lçri, din phitc vi san xuât chixa dáp üng &rcic thu câu san xuât, dc bit trong nuôi 
thüy san. Vic nhân rng các mO hlnh san xuât hiu qua cOn chrn; cong tác kiêm 
tra, giám sat vic to chüc tic hin Nghj quyêt chiia sau sat, quyêt lit; chua kêu 
gçi ducic các nhà dâu tu chiên hrçic san xuât g.n vói chê biên. 

D tip t%ic phát trin kinh t nông nghip, nông thôn trong giai don tói trên 
ca s& kê thira nhüng thành tru d d.t duçic, dOng thai khäc phic nhng kho khn, 
ton tai, han chê trong giai don vra qua, tang cuang 11ng ding khoa bce Cong ngh 
và các nguôn lirc dâu ti.r, cái thin quan h san xuât nhäm phát huy tiêm näng, the 
math cUa các tiêu vüng kinh tê sirih thai nông nghip, tao  ra các san phâm chü lirc 
cüa huyn, san phârn dc san, san phâm hüu ca, san phâm gàn vâi du ljch; vic xay 
dm Dê an Phát triên kinh tê nông nghip huyn Kim Scm giai doan 2022 — 2025 
là hêt sirc can thiêt. 

II. CAN C PHAP L XAY D1)NG DE AN 

- Lut T chrc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; Lu.t si:ra di, b 
sung mt so diêu cüa Lust  To chi'rc ChInh phü và Lut To chirc chInh quyên dja 
phucing ngày 22/11/20 19; 

- Lust  Trng trçt ngày 19/11/2018; Lut Chan nuôi ngày 19/11/2018; Lut 
Thüy san ngày 21/11/2017; 

- Nghj dtnh s 35/201 5/ND-CP ngày 13/4/2015 cüa ChInh phü v quân l, 

sü diing dt trOng kia; 
- Nghj djnh s 62/2019/ND-CP ngày 11/7/2019 cüa ChInh phü v süa di, 

bô sung mt s diêu Nghj djnh sO 35/2015/ND-CP ngày 13/4/2015 cüa ChInh phü 
v quàn l, s:r diing dat trng lüa; 

- Các Nghj djnh cüa ChInh phü quy djnh chi ti& và htràng dn thi hành các 
1ut: Lut Trng trot, Lut Chän nuOi, Lut ThUy san; 

- Nghj djnh s 98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018 cña ChInh phü v chInh sách 
khuyn khIch phát trin hcip tác, lien kêt trong san xuât và tiêu th san phâm; 

- Nghj djnh s6 109/201 8/ND-CP ngày 29/8/2018 cüa ChInh phü v nOng 

nghip h1ru co; 
- Nghj djnh s 83/2018/ND-CP ngay 24/5/2018 cüa Chinh phü v khuyn nOng; 
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- Các Quyt djnh cüa B Nông nghip và PTNT ban hành djnh mirc kinh t& k5 
thu.t khuyên nông Trung uong, Quyêt djnh so 274/QD-BNN-KHCN ngày 09/3/2020; 

so 103 5/QD-BNN-KHCN ngày 24/3/2020; so 1188/QD-BNN-KHCN ngày 
31/3/2020; so 663/QD-BNN-KN ngày 03/02/2021; 

- Quyêt dnh s 150/QD-TTg ngày 28/01/2022 cüa Thii tithng ChInh phü 
phê duyt Chiên lugc phát triên nông nghip và nông thôn ben vUng giai doan 
202 1-2030, tam nhIn den nàm 2050; 

-Kêt 1un so 83-KL/TU ngày 23/8/2021 cüa Ban Thung vi Tinh üy Ninh 
BInh ye tiêp tVc thrc hin Nghj quyêt so 05-NQ/TU, ngày 24/10/2016 cüa Ban 
Chap hành Dàng b tinh ye phát triên kinh té nông nghip theo huâng san xuât 
hang hóa, rng diing cong ngh cao, hInh thirc san xuât tiên tiên, ben vffiig giai don 
20 16-2020, djnh hithng den näm 2030; 

- Nghj quyt Dti hi dai  biu Dãng b huyn Kim Son 1n thu XXIV, nhim 

kS' 2020 - 2025; 
- Nghj quyêt s 04-NQ/HIJ ngày 20/12/2021 cüa Ban Chap hành Dàng b 

huyn ye xây dirng nông thôn mcii trên da bàn huyn giai doan 2021 — 2025; 

- Kêt 1un s 12-KL/HU ngày 20/12/2021 cüa Ban Thu&ng vi Huyn üy 
Kim San ye vic tiêp tic thrc hin Nghj quyêt so 02-NQ/HU ngày 11/8/2016 cüa 
Ban Chap hành Dáng b huyn ye tái co câu ngành nông nghip theo huóng nâng 
cao giá tn, gia tang và phát triên ben vmg; 

PHAN II 
THC TRNG SAN XUAT NONG NGHLP, LAM NGHIP, THUY SAN 

1. NHNG THANH TU1J CO BAN 

- Trng tr9t chuyn djch theo hmfing tir näng sut sang ch.t lugng, d.c san, 

san xut theo huó'ng hang hóa d dáp i:rng nhu cu cüa thj tnthng. Din tIch cay 
trng hang näm trên 19.000 ha, trong do cay lña chim phtn lón din tIch (khoãng 

85,5%), din tich lüa hang näm khoãng 16.350 ha, nãng su.t bInh quân hang näm 

khoâng 61 tIha, san lugng trên 100.000 thn. Co cu din tIch các ging lüa thun, 
lüa ch.t li.rçrng cao tang qua các nàm, d.c bit là các ging lña d.c san c truyn 
nhi.r: Tam Xoan, Np Ht Cau, D?. Các ging lüa mi có nàng suit, cht luçing cao 
hang nàm du duçic dua vào c.y thu nghim d dua vào co c.0 ging cUa huyn 

nhu: Dài Thom 8, TBR 225, Np Hi.rong, Hucxng BInh, ST24, ST25... Hang näm 
din tIch trng ngô khoàng 500 ha, san luçrng khoàng 2.000 thn; din tIch rau màu 
khoâng 2.000 ha, san 1ung trên 30.000 t.n; din tIch cay an qua, hoa, cay cành, 
cay di.wc 1iu... tren 300 ha. Co giui hôa trong san xut trng tr9t ngày càng dugc 
áp ding rng rãi. Hin nay toàn b din tIch trng 1ia duqc cay bua, thu hoch, 

yân chuyên b.ng may; ram r trên dng rung du?c thu gom bng may cun ram; 
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trên dja bàn huyn dã có 07 Co s sy 1iia sau thu hotch d tang chit lixcing 1ia, 

gao... Ca giOi hoá gop phn giài quyt thiu ht lao dng trong nông nghip, ha giá 

thành và nâng cao chit h.rcing nông san. 

- Chàn nuôi trên dja bàn huyn chuyên ditch theo hung san xut hang boa, 

sü ding các ging näng suit cao, cht lucing t&, áp diing k9 thut chän nuôi tiên 

tin dem lai hiu qua kinh t cao. Chãn nuôi nhô lé tüng buóc chuyn sang chãn 

nuôi tp trung theo hInh thüc trang tr?i, gia trai và rng dung cong ngh tiên tiên, 

hin di trong san xut chän nuôi nhu: Cho an, ung bang h thing ttx dng; theo 

dôi bng camera; xây ding h thng chuông trai khép kin, diu chinh nhit d 

bang h thng den hng ngoai và quat hal nithc; xây drng b biogas, s1r ding ch 
phâm vi sinh d xir 1 chit thai, tr do khc phic duqc tInh trng o nhirn môi 
tnthng trong chän nuôi... Mt s con nuOi dc san dà duçcc trin khai và nuôi thành 
cOng nhu: 1cm rirng, kh, ba ba, rn, thO, c nhi thuang phm... Cong tác giám sat 
Va phông trir djch bnh gia sCic, gia cm luôn duqc các cp, các ngành quan tam 
chi dao thixèng xuyên nên dà han ch duc nhiêu thit hai do djch bnh gay ra, 

dc bia là bnh djch tá lqn Châu Phi. Trong giai doan 2016 - 2020 san lu'çing tht 

hoi xut chuèng bInh quân hang nám dat 7.090 tin. 

- 
Nuôi trông thüy san, 1y tr9ng tam là nuôi trng thüy san nisâc l vüng bài 

bi yen bin theo phuang thirc thâm canh và ban thâm canh vi các di tuçmg nuOi 
chinh là torn the, torn sü, cua rem, Ca bng bp, ca vuçcc, ngao... phát trin manh 
me. Co nhiu mô hInh san xut thâm canh ü'ng diing cOng ngh cao nhu: sir diing 

nhà luâi d nuôi tOm 3 vi/nam; nuôi tOrn the chân trng thâm canh, siêu thâm canh 
trên ao trOn, ao ni; sr ding ch phm vi sinh d cài tao rnôi trung ao nuôi; si~ 
diing h thng sic khI d tang mt d con nuOi... Các mô hInh nay du dern 'ai 

hiu qua kinh t cao han nhiu ln so vâi nuOi quâng canh truyn thng. Hoat dng 
san xut ngao ging, hàu ging, cua xanh dang duçic các Co s& quan tam du tu 
phát trin; hin nay toàn ving dà có 301 trai san xut ging hàu, ging ngao, 02 

trai san xu.t cua ging. NuOi trng thüy san nuc ng9t cüng dugc các dja phuong 
quan tam phát trin; mt s din tIch dt trng hia kern hiu qua dugc chuyn di 
sang rnô hInh trng lüa kt hçip nuOi thüy san hoc nuôi thüy san kt hçip vOi trng 
tr9t, chän nuOi tng hçip mang lai hiu qua kinh t cao. Näm 2020 din tich nuOi 

trng thüy san là 4.923 ha, san lugng dat 31.046,3 tn. 

- 
Là huyn duy nht cüa tinh Ninh BInh có bin, cO rmg ngp mtn. Trong 

do, rmg ngp mn có vai trO rat quan tr9ng trong vic bào v dê bin, thiên nhiên, 

da dng sinh h9c và dugc UNESCO cOng nhn là khu dir trü sinh quyn th gii 

châu th song Hng. Hang närn UBND huyn du thirc hin t& vic t chirc trng 

mói din tIch rirng theo dung k hoach cña UBND tinh giao và theo quy djnh cüa 
Tng cçic Lam nghip, nâng cao d che phu cüa rrng. Toàn b din tIch rrng 
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trng duqc các chii ri'lng k hçip dng bâo v vi các h nhQtn khoán theo quy 
djnh tai Nghj djnh 168/2016/ND-CP ngày 27/12/2016 cüa ChInh phü. Cong tác 
bâo v ri'rng dugc bào v nghiêm ngt, các chü rrng tht.thng xuyên phi hçip vâi 
các h nhn khoán, Htt Kim lam Kim San, chInh quyn dja phuccng các xà có 
rrng tun tra, kim soát, không d tInh trng chat phá, 1n chim dt rung xây ra. 

II. NHNG TON TJJ, HN CHE 

- San phm hang hóa chua nhiu, chü yu sãnxut quy mô nhö; ch& lugng 
va sirc cnh tranh thâp, chua có nhiêu san phâm chê biên gän vó'i thj trumg tiêu 
thu, lcii nhuân trong linh vuc nông nghiêp thâp, rui 10 cao, dich bênh trên cay 
trông, 4t nuôi chua duçic không chê trit dê; san xuât theo tiêu chuân VietGAP, 
nông nghip xanh, hüu ca con han  chê; môi tnthng tiêp tiic b ô nhim, nhât là 
chän nuôi trong khu dan cr và trén các dOng song. 

- Quy hoach chi ti& vüng bãi bi yen biên chua hoàn thành, chua m& rng dja 

giâi hành chmnh cüa 03 xä bãi ngang, do vy vic trin khai thrc hin Quy hoach 
tng th phát trin kinh t yen bin theo Quyêt dnh s 378/QD-UBND ngày 

24/4/2015 cüa UBND tinh trin khai thirc hin rt chm và có nhiu vuàng mac, khó 
khan; tim näng vüng bãi bi yen bin ti1r näm 2010 dn nay chi là khai thác, tn thu 

cüa các h dan là chInh, không tao dugc ngun thu cho ngân sách Nhà nuOc. 

- Khà nãng nhân rng các mô hInh có hiu qua kinh t cao cOn han  ch. 

Vic tIch tii rung dt chira duçc nhiêu và cOn gp khó khan, do do chua buy 
dng ducic nhiu doanh nghip và các t chüc tham gia du tu vào lTnh virc nông 

nghip, nông thôn. 

- Ca s h thng phiic vi san xut nOng nghip dugc du tu, nhung chua dng 

b; nh.t là các cong trInh giao thông, thñy igi, din phiic v11 san xut chira dáp 1rng 
duc thu c.0 san xut, dc bit trong nuôi thUy san; vic áp dyng tin b khoa h9c 
ks" thut trong nuôi và phOng tn, bnh cho thüy san cOn It nên näng suit và hiu qua 

san xut chua cao. 

- TInh hInh tiêu thi nông san chin n djnh, giá bàn nông san thuO'ng xuyên 
bin dng, không n djnh; mi lien kt theo chui giá tnt các ngành hang tu san 
xu.t dn tiêu thii chua dugc lien kt chat ch, thiu bn vU'ng. Chua có buâc dt 

phá trong khoa h9c và cong ngh, chua dáp ung yêu cu d tang nàng sut, chit 
luçing, tiTi do suc canh tranh cüa san phm nông nghip chin cao; vic 1rng dçing ca 

gii boa vào san xut cOn thp. 

III. NGUYEN NHAN CUA NH(J'NG TON TI, HAN CHE 

1. Nguyen nhân khách quan 

- Thai tiêt din biên bat thung, tInh hInh dtch bnh din bin phuc tap  dã 

ânh huOng bt igi dn san xut nông nghip. Giá vt tu du vào phic vv san xut 
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và giá Ca nông san bin dng tht thung, dä ânh hu?mg dn tam 1 d.0 tu san xut 

và tiêu thi san phm. 

- Do ánh htr&ng suy thoái kinh t, dch bnh Covid-19, ngun ngân sách h6 
trq nông nghip, nông thôn can It, nguM vn cüa Nhân dan con nhiu khó khän. 
Do chuyn djch lao dng sang linh vrc phi nông nghip, t' suit igi nhun san xut 
nông nghip thp, nhiu rüi ro nên chua h.p dn các nhà du tu. 

2. Nguyen nhân chü quan 

- Cong tác lãnh d.o, chi dto san xutt nông nghip cüa mt s dcin vi chua 
quyt liit, nht là trong chuyn djch Co cu nông nghip và thic hin lien k& "4 
nhà"; chua djnh huóng ducic cay trng, vt nuôi chü lrc mang tInh dt phá, các san 

phm dc thu có tInh hang hóa và cnh tranh cao cUa da phtwng. 

- TrInh d san xut, thãm canh nông nghip cüa các h nông dan cOn h?n  ch& 

vic trin khai, du ttr áp dung các tin b khoa h9c k thut vào san xut cOn chm, 
chua minh dun. Nhiêu h san xut mang tInh cht nhO lé nên chua chü dng trong 

vic phOng chng djch bnh và tác h.i cüa din bin thii ti& bt thu?mg gay ra. 

PHAN III 
NQI DUNG CUA DE AN 

i. XAC DNH 02 TIEU VUNG KINH TE SINH THAI NONG NGHIP 

Xác djnh các tiu vüng kinh t sinh thai nông nghip nhrn dánh giá hin 
trng kt qua dat duçic trng linh virc san xut trong giai don vira qua & mi tiu 
ving, ctng thii lam can cü d djnh hu&ng, xây d1rng k hoach, chinh sách cii th 
cho tmg tiu vüng trong giai dotn 2022 - 2025. Can Cu các yu t v vj trI dja 1, 
dja hInh, phân b san phm nông, lam, thüy san và djnh huàng quy hoach chung 
cüa tinh, cüa huyn chia thành 02 tiu vllng kinh t sinh thai nông nghip gm: 

viing vüng dng bang; vüng yen bin. Ci th: 

1. Tiu vüng ding bang 

- D.c dim: dja hInh bing phng, thun iqi cho phát trin san xut lüa, rau, 

chan nuôi, thiXy san nu&c ng9t. 

- Vj trI dja l: nm trên dja bàn cüa các xã: Xuân Chinh, Chit BInh, Hi 
Ninh, Kim Dnh, An HOa, Hung Tin, Nhu HOa, Quang Thin, Dng Hu&ng, Kim 
ChInh, Thuçmg Kim, Luu Phuong, Tan Thành, Yen Lc, Lai Thành, Djnh Hóa, 

Van Hãi, Kim M5', Kim Tan, Cn Thoi. 

- Quy mô san xut san ph.m chü lrc: 14.500 ha lüa; 3.700 con trâu, bO; 

5 5.000 con 1cm; 1,4 triu con gia crn; 1.100 ha thüy san. 
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- Các san phm chñ hrc: lüa, cá, trâu, bô, 1cm, gà, vjt 

- Các san phm d.c san: Np ht cau, rucyi, dê, 1cm thng, ba ba, cá trtm c 

' 
2. Tieu vung yen bien 

- Dc dim: dja hInh b.ng phng, thun igi cho phát trin thUy san m.n 1cm, 
san xut ging, khai thác xa bm, phát trin lam nghip. 

- Vj trI dja l: n&m trên dja bàn các xä: Kim Dông, Kim Trung, Kim Hái, thj 

trn BInh Minh và tü dê BInh Mirth 2 tr& ra phIa bi&n. 

- Quy mô san xut san phm chU hrc: 3.350 ha thUy san m.n ig; 312 tr?.i  san 

xut ging ngao, hàu, cua, Ca; 614,3 ha rrng ngtp mn. 

- Các san ph.m chü 1rc: torn, cua, ngao, ging hàu, ging ngao 

- Các san phm dc san: mt ong vçt, cá béng bóp, Ca vixçmc, cá nâu, cá di, cá 

lác, dua h.u, dim lê. 

II. MUC TIEU CUA BE AN 

1. Mic tiêu chung 

- Xây dirng nn nông nghip cüa huyn Kim Scn phát trin theo hu&ng an 
toàn, hiru co, tuân hoàn trên ccm sO tIch hçmp các giá trj. Thng cuông lrng ding tiên 
b k thutt mâi, cong ngh cao, nông nghip sO, tirng bi.róc ma rng mô hInh nOng 
nghip gàn vâi du ljch sinh thai. 

- Tp trung phát trin các cay trng, 4t nuôi có lçmi th cña huyn; hInh thành 
các yang san xuât hang hóa t.p trung quy mô hçmp 1 vài các san phâm nông nghip 

chü hrc, dc san, dtc hflu có giá trj kinh tê và süc cnh tranh cao gän vâi du ljch. 

- Dy manh phát trin cOng nghip ch bin, bào quàn có quy mô phü hcip 
dáp lrng yêu câu thj tnràng ni dja và xuât khâu, kêt nôi ben vüng vâi chui giá trj 
nông san Ca nixâc. 

- Nâng cao thu nhp, cái thin diii sng cho ngixêii dan nông thôn, nguôi lam 
nông nghip, giám t 1 h nghèo, di dôi vâi xây drng nông thôn mâi, gop phãn 
phát triên kinh te - xã hi cüa dja phumng. 

2. Muic tiêu cu th 

- Tôc d tAng tru&ng giá tij san xuât ngành nông, lam, thüy san bInh quân 

dat 1,7%/nAm. 
- San lugng luung thiic có hat bInh quân hang nAm dat 91.200 tin; hInh 

thAnh It nht 01 vüng sAn xuât 1ia dc sAn quy mO toàn xA. 

- SAn lugng thjt hai xutt chung hang nàrn dat 8.500 tn 

- SAn luqng thüy hAi sAn bInh quân hang nAm dat 28.000 thn. 
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- Thirc hin hiu qua Chuong trInh mi xã mt san ph&m, ph.n d.0 tn nàm 
2025 toàn huyn có 16 san phâm OCOP duçic xêp hang ti 3 sao trâ len. 

- Dy mnh phát trin san xut nông nghip hthi cci và theo hurng hCu cci; 
phân dâu hang näm din tIch trông lüa theo hithng hfru cci tir 500 ha tr& len. 

- Thirc hin chuyndôi s ngành nông nghip và phát trin nông thôn, gop 
phân phát triên chinh quyên so, kinh tê so; nâng cao hiu lrc, hiu qua hot dng 
quàn l Nhà nuóc; thñc day phát triên nông nghip cong ngh cao, nông nghip 
thông minh, tang t tr9n kinh tê sO trong kinh tê nông nghip, kinh tê nông thôn, 
gOp phãn giàm nghèo ben vüng, bâo 4 mOi tn.rirng sinh thai, bâo dam an ninh 

quôc phOng. 
- Khuyn khIch các hInh thirc hçrp tác và lien kt san xut, ph.n du hang 

nam Co It nhât 03 mô hInh lien kêt san xuât, bao tiêu san phâm dam bâo bn vftng. 

- Trin khai thrc hin cO hiu qua các dir an trng ring và bào 4 tht din 

tIch ring hin có; phan dâu den nàm 2025 din tIch ring là 1.000 ha. 

- Giá trj san xut trên 01 ha canh tác dn nàm 2025 dtt 200 triu dng/näni. 

III. NUIEM VTJ 

1. Dy minh san xut hang hóa, frng dung cong ngh cao trong san xuãt 
các san phm chü hic theo tiêu vñng kinh t sinh thai nông nghip 

1.1. Linh vrc iring 1r91 

- Phát trin san xu.t các san phm chü lirc theo hithng quy mO hcp 1 g&n 

vài bào quãn, chê biên và tiêu th'i theo chui giá trj trên cci sO pháthuy lçii the ciXa 
tirng tiêu khu. Day manh irng ding cong ngh cao, quy trInh san xuât dam bâo diêu 
kin an toàn, theo hix&ng hftu cci, hüu cci, nâng cao t' l cci giâi hóa các khâu tir 
san xuât den bào quàn, chê biên. 

- Hang näm gieo cy lüa khoàng 14.500 ha, trong dO din tIch lüa hang hóa 
chat hxqng cao, láa dc san chiêm trên 90%. Ving san xuât hia trçng diem thuc 
các xä: Chtt BInh, Hôi Ninh, Kim Djnh, An HOa, Nhu HOa, Quang Thin, DOng 
Huàng, Kim ChInh, Kim Tan, Con Thoi vâi 100% các giông lüa chat lucmg cao, 
dc san nhu: Bc thcim sO 7, nêp Hat cau, LT2, nêp Nhung, nêp 97, Tam, Dir,... 
dam bào an ninh lucing th'çrc trong huyn và mt phân xuât ban ngoài huyn. Tang 
cithng áp ding quy trInh san xuât lüa dam bâo an toàn, theo hu&ng hU'u cci, hru cci 
d nâng cao ch.t ltrqng gao. Phân dâu hang nàm san xuât lüa theo huóng hthi cci tir 

500 ha trâ len. 

- Duy trI và nâng cao hiu qua san xut các cay trng khác: 

+ Tn ding trng ngô trên dt gO vun, ao dm d phic vi nhu c.0 chan 
nuôi, din tich hang näm khoâng 500 ha. 

+ Rau các loai tp trung phát triên a các ving san xut rau truyn th6ng tai 
các xã nhu: HM Ninh, Kim Djnh, Thuçing Kim, Yen Lc. Phân dâu hang nãm san 
xut khoãng 05 ha rau màu theo hithng h'chi cci. 
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+ Cay duçic lieu tp trung phát triên & xà Xuân ChInh. Các cay trng chü 
yêu là: trach tâ, bach chi, dinh thng, hoài sen... 

± Hoa, cay cánh tp trung phát trin & các xã: Xuãn Chinh, Hi Ninh, Kim 
Djnh, An Hèa, Kim Tan. Các cay trông chü yêu là: dào, quât, hoa hue, hoa hng, 

cay bon sai. 
+ Cay an qua tp trung san xu.t & nhUng din tIch dt trng lüa chuyn di 

thuc các xã: Xuãn ChInh, Quang Thin, Kim ChInh, Van Hài, Kim M. Các cay 
an qua chü yêu là: chuôi, bu&i, ôi, thanh long, na, hng xiêm 

1.2. Linh vrc chán nuôi 
- T.p trung phát trin chän nuôi theo huàng trang trai cong nghip, hang 

hóa, frng diing tiên b khoa h9c cong ngh, cOng ngh cao, chü tr9ng san xuât 
nhüng san phâm chän nuôi có lçri the cnh tranh, chän nuôi huâng tun hoàn, 
hixàng hftu co dam bào an toãn sinh h9c, an toàn djch bnh theo chui lien kit, 
giãm giá thãnh san phâm, phát triên theo chiêu sâu, nâng cao näng sut, cht 
luçing, an toàn thirc phâm và bâo v mOi tru&ng sinh thai nang cao t tr9ng san 
phâm chàn nuôi trong các trang trai, huâng den nghê chàn nuôi chuyên nghip, 

chuyên mon hóa. 
- Dn näm 2025, duy tn dan trâu& mi'rc 1.300 con, dan bô 2.400 con, dan lqn 

55.000 con, dan gia cam 1,4 triu con; tong san lixçmg thjt hai dat 10 nghIn tan. 

- Chän nuOi 1cm: Tmg bithc khOi phctc, n djnh lai san xut chän nuôi 'cm; 
khuyên khIch, ttp trung tái dan 1cm & các ca s& chàn nuôi trang trai quy mô vra và 
l&n dam bào tuân thu quy trInh ch.n nuôi an toàn sinh hQc, an toàn ditch bnh, phát 

triên dan 1cm ngoai cao san nhu: Landrace, Yorkshire, Duroc.. & các xã nhu: Chat 
BInh, Nhu Hôa, DOng Hu&ng, Van Hài, Kim Tan, thj trân BInh Minh. 

- Chän nuôi gia cam: Trong chän nuOi gà thjt, gà dé trüng ttp trung phát 
triên chàn nuôi các giông gà lông màu theo hInh thirc chän nuôi quy mO trang trai 
an toàn sinh h9c, hInh thrc lien kêt, tO chirc san xuât dithi dng tO hcip tác, hçip tác 
xà, doanh nghip. DOi vói d thüy cam, tp trung phát triên chàn nuôi vjt sieu thirt, 
siêu trIrng quy mô trang trai an toãn sinh hçc & nhtrng vüng có diêu kin ye din 

tich mtt nu&c. 
- Ch nuôi trâu, bô, dê: Tip tiic câi tao, nâng ,cao trn vóc dan trâu, ap 

diing cong ngh thii tinh nhân tao dê nâng cao näng suât dan trâu sinh san; Zebu 
hóa dan bô lam nên và üng ding khoa hçc cong ngh mâi ye con giông, thi tinh 
nhân tao vói các giông bô 3B (B.B.B), Wagyu... dê nâng cao näng suât, chat luqng 
và giá trj san phm thjt bô. Chän nuOi dê theo huâng chuyên thjt, phát triên dan de 
ngoi, dê lai nhir: Boer, Bach Tháo dé nâng cao tarn vóc và san luçmg thjt. Tn 

dmg t& da phi phm tr san xuat trOng tr9t dê chê biên thüc an chãn nuôi. 

1.3. Linh vrc thüy san 
- Ti tic thra thUy san huyn phát trin toàn din Ca nuôi trng, khai thác, và 

san xut giông, phát triên dng du cà nuOi nithc mn - lçi và nuoi nithc ngQt theo 
huOng cong nghip, to san phãm có giá tn cao, dam báo chat luvng phiic viii thj 
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trtthng trong nuàc và huâng ti xut khu. Phát trin san xut ging nhuyên th& chü 
dng cung cap nguôn giông có chat hrcrng cho nuôi trông thüy san nu&c ngçt. T 
chüc san xuât va quãn 1 trong toàn chui giá frj san phãm thüy san gn v&i bâo v 
môi trung, nguôn lqi và thIch mg vói tác dng cüa biên dôi khI hu; phát trin khai 

thác thUy san xa bi và dch vii hu can nghê ca gop phãn bào v qu& phông, an 

ninh trên vüng biên dào cüa To quôc. 

- Dn näm 2025, din tIch nuôi trng thüy san là 4.45 0 ha, trong do nuôi 

nuâc ng9t 1.100 ha, nuôi mn, lc 3.350 ha. Din tIch nuôi torn cong nghip (thâm 
canh và siêu thâm canh) 350 ha. Tong san hxqng thüy san trên 30.000 tan. 

- Thüy san nuóc ngQt: Tip tic chuyn di din tIch c.y hia kern hiu qua 
sang nuOi thüy san r nhCtng vüng trüng. T.p trung phát triên nuôi các dôi tuclng Ca 
nizóc ngç)t có giá trj kinh tê (chép, Ca tram cO, tram den...), nuOi thâm canh, theo 
huccng hffii ca, irng dung cOng ngh cao (nuoi tiêt kim nithc, nuOi an toàn sinh 
hQc...), thngbithc mô rng din tIch cüng nhu quy mô nh1tng con nuôi dc san 
nhLx: ba ba, êch... dông thai dua vào nuôi tha nhüng dôi tixçng nuOi mói, có giá trj 
kinh tê phü hçip vci diêu kin cüa dla phucrng nhu: cá dôi mic, trê yang, Oc nhôi... 

- V gibing thüy san viing rnn lçi: Xây drng ca sâ h thng yang san xu.t 
giông nhuyên the; sap xêp, cài tao  và nãng cap các co s& san xuât giông hin có theo 
hithng tp trung, nghiên cüu, nhp và chuyên giao cong ngh san xuât giông chat 
hrçing cao, ixu tiên phát triên giông các dôi tucing nuôi chü hrc, giá trj kinh tê cao, 
các loài mai CO tiêm näng (ngao, hàu, sO huyêt, vçm vO xanh...) nhtm tang giá trj. 

- V nuôi thüy san thi.rang ph.m vOng rn.n lçi ti'r dê BM1 dn dê BM3: T.p 
trung phát triên nuôi các dôi tuçlng là torn, cua và mt so loai Ca cO giá trj kinh tê 
(ca Chm, cá Mit, Ca Bong Bàp..). Dâu tu xây ding Co s& ha tang phçic vi kinh tê - 
xã hi, trong do CO phic vi các vüng nuôi cua và tOrn nuic lçi (torn sü, torn the 
chân trang). Torn sü phát triên nuôi quàng canh cài tiên, ban thâm canh, nuôi theo 
huOrng hüu cd, hth.i co, nuOi sinh thai. Torn the chãn trng phát triên nuôi thârn 
canh, siêu thâm canh, üng ding cong ngh cao dam bâo an toàn sinh hçc dê tao  san 

1ung 1&n, giá trj cao. Ap diing các tiêu chuân VietGap, Global GAP và dánh so 
v'üng nuOi dê truy suât nguOn gôc san phâm. Ap ding cOng ngh rnâi, than thin 
môi trithng, tiêt kirn näng lucmg dê thng giá trj nuôi torn thucrng phâm. 

- Quy hoach ving nuOi ngao thucing phtm ben ngoài dê BM3 theo các tiêu 
chuân trong nuâc và quôc tê và yêu câu ci'ia thj tru1ng nh.p khâu (chüng loai, sO 
krçing, yêu câu v sinh an toàn thrc phâm, yêu câu quytrInh cong ngh, truy xuât 
nguôn gôc...). Tiêp tic to chüc giám sat an toàn thic phâm tai các yang nuOi ngao, 
tin tai dat chirng nhn nuOi thüy san ben vth'ig theo tiêu chuãn quOc tê ASC dOi 

vâi ng nuôi ngao Kim Son. 
- Khai thác và bâo v ngun li thüy san: U'u tiên phát trin các ngh theo 

hrncng cO tInh chçn l9c cao, than thin vài môi tru&ng; giãm cac nghê khai thác 
yen b, kern hiu qua, gay xârn hai nguôn igi hài san nhu các nghe hrOi kéo, mt 
s ngh luâi rê yen b, lông bay... TO chirc lai hInh thrc san xuât trên biên theo mô 
hInh kinh t tp th hqp tac lien ket san xuât theo chui giá trj dôi vói khai thac 
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vüng bin xa bti; xây drng mô hInh quán 1 trong bâo v ngun lçii thüy san d 

nãng cao hiu qua khai thác, bâo v môi trix?mg sinh thai. 

1.4. Liii!, vyc lam nghiçp 

- Phát trin lam nghip bn vtrng theo hu&ng phát trin toãn din và dng b 

các boat dng quân l, bào v rirng, trông rung, nông lam kêt hqp, cai tao thng, khai 
thác, djch vti môi truäng thng và du ljch sinh thai, nãng cao hiu qua sr dung dt, 
gia thng các giá tn san phâm hang hoá và dch vi, gop phân tng trirâng kinh t va 
bâo v môi tnthng, giãm thiêu tác dng cüa biên ctôi khI hu trên cor sâ thu hi1t mci 
nguôn lirc xä hi dâu tu bào v thng, phát triên rung và hithng lqi tir thng; gop phãn 
thrc hin miic tiêu thng trithng chung cüa ngành. Phát triên rung gän lien giái quyt 

vic lam trong nông thôn, xóa dói giãm nghèo. Dãmbào môi quan h thng that hài 

hOa gifta phát triên kinh tê vói các van dê xã hi, quôc phOng, an ninh. 

- Tip tic giao dt, giao thng cho ngu1i dan, bâo v toàn b din tIch thng 
và dat lam nghip hin cO. Phát triên san xuât theo huâng nông lam kêt hcip, xay 

dmg các mô hInh nuôi trông thüy san duci tan ±ng, mô hinh nuôi ong trong thng 
phOng h nhitm phát triên san xuât hang hóa tp trung, nâng cao giá trj kinh tê cho 

nguôi dan, xây dirng thuorng hiu mt ong vçt Kim Son. 

2. Dy mnh phát trin các san phm OCOP, san phãm dc san, san 

phim nông nghip du llch 

2.1. Sánphâm OCOP 
- Lra chçn các san phm d.c san, d.c hffii d phát tnin thãnh san ph.m 

OCOP theo cà hai huâng là san phâm nông nghip ho.c san phâm duçic ché biên 
tr nông nghip. Phân dâu den näm 2025 có 16 san phâm là san phâm nông nghip 
hotc san phm ch biên tü nông nghip duqc cong nhn san phâm OCOP t1r 3 sao 

trâ len. 
- H tro các san phm tham gia chuong tnInh OCOP dat tr 3 sao tth len. 

2.2. San phm dc san, dc hüu 
Các san phm dtc san, dc hüu cüa huyn nhu: lüa np hat cau, lüa tam, lUa 

d, km ST25, trach tà, bach chi, boa dào cãnh, dua hâu, dua lê, m.t ong vçt, ruth, 
torn the, torn sii, cá mu, cá vugc, cua xanh, ba ba, ôc nhtM, êch, Ca tram oc... 

- Liia d.c san (np hat cau, tam, dr, ST25...) tp trung phát tnin a các xã 
Hi Ninh, Kim Djnh, An HOa, Hung Tin, Nhu HOa, Quang Thin, Dng Huàng, 

Kim Tan, Con Thoi. 

- Hoa dào cãnh tp trung phát trin a các x tiu khu I d cung cp thu cu 

trên dja bàn huyn Kim Son, tinh Ninh BInh và các tinh khác. 

- Dua hu, dua lê tp trung i các x yen bin Kim Dông, Kim Trung, Kim Hài. 

- Trach tâ, bach chi tp tnung phát triën a xä Xuân ChInh 

- M.t ong vet phát trin nuôi & vüng rung ngp mn yen bin. 
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- Tom the, torn sii, cá mu, cá vuqc, cua xanh tp trung phát trin & các x 
yen biên. 

- Ba ba, ôc nhôi, ch, Ca trim c: phát trin các xã An Hôa, Nhu Hôa, 
Quang Thin, Kim ChInh, Kim Tan. 

- Ruth: nuôi, khai thác ruth tai khu v11c yen song Day thuc các xã: Cht 
BInki, An Hôa, Hiing Tiên, Nhu Hôa, Kim Tan 

D phát trin các san ph.m dc san cn phài t chirc san xut và xUc tin 
thuang mai, phát triên thj trumg, nhât là gän vói djch vi du ljch. Quy trInh san 
xuât dam bào an toàn, theo huâng hru ca, hftu cci, bào v mOi trung sinh thai. 

2.3. Sánphâm nông nghiçp du ljch 

San phm g&n vói du ljch gm nhüng dim du ljch sinh thai, trãi nghim 
nOng nghip và các san phâm dc san, dc hüu chat luqng cao duqc san xut theo 
huàng hiu Ca, hiru ca. Lien kêt và phãn cong cht chë gitra các diem du 1ch sinh 
thai, trài nghim nông nghip dé tao  ra san phâm du ljch dam bào lien tua, 1in 
tuyên va có cac yang san xuât nhüng san phâm dc san, dc htru chit lucing cao 
dixçic san xuât theo htrâng hüu co, hüu ca, san phâm OCOP cho thu cu tiêu dung 
tai chô và mua ye cUa khách du ljch. 

3. Thfr nghim ging mri, vt tir, cong ngh mói vào san xut 

-, Rà soát, c.p th.t giMg cay trng, 4t nuOi mâi, có trin vçng áp dicing cho 

trng tiêu vüng; thi:r nghim áp ding, dánh giá hiu qua, kjp thôi thay the giông cU, 
thoái hóa, kern chat krçing; dam bào mi tiêu vüng kinh tê sinh thai nông nghip có 

các loai giOng cay, con chü lirc phü hqp; 

- Tip cn các loai vt tu, cOng ngh mâi, dc bit là cOng ngh trong 

chuyên dôi so nông nghip, thu nghim cho tirng tiêu vüng, trng loai dôi tuqng 

cay con, lira chçn duvc the loai 4t tu, cOng ngh mOi phü hqp vâi tmg tiêu viing, 
timg loai  thy trông và vOi bin pháp thâm earth, quy trInh canh tác ci the. 

4. DM mi, nâng cao hiu qua hot dng cüa các hInh thii'c t chüc 

san xuat 
- Khuyn khIch cho các doanh nghip d.0 ti.r san xut nông nghip nith là 

nông nghip cong ngh cao, tao ra các san phâm dâu vào san xuât, hang boa nông 

san ch.t lucing cao theo the math cüa huyn. IJu tiên cho các doanh nghip xây 

drng các vüng nguyen lieu tai da phuang có lien kêt chtt chè vói nOng dan, hoat 

dng san xuât theo chui khép kIn. 
- Di mói hInh thuc hoat dng cüa các HTX Djch vçi NN theo huâng nâng 

cao cb.t luqng và da dng các dch vi phic vçi cho thành viên, nhât là dlch vçi 4t 
tu du vào và bao tiêu san phâm dâu ra, tO chuxc san xuât dê dáp irng thu câu cüa 

th truông, theo dinli huâng cUa th tnthng. 

- Phát trin các hInh thuc san xut thu trang trai, t hçip tác, h san xu.t theo 
quy mO lTnh rc san xuât và san phâm. Lien kêt the ca sâ san xuât nay dê có sir 
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diu ti& chung không d phát trin san xut theo phong trào, không theo quy hoch 
dan den phá vi cung câu. 

5. Tang cu*ng hoit dng lien kêt san xuãt, xüc tiên thuffng mi, phát 
trin thj tru*ng nông san 

- Tang cix&ng lien k& san xut giüa các t san xut, hqp tác xâ, doanh 
nghip trong tat ca các khâu san xuât d1ra trên ca sâ khai thác t& da tim näng, igi 
the cüa dja phuang. Tang cu&ig lien kêt san xuât d h trq, phi hqp san xut, 
chuyen dôi hInh thüc san xuât tiêu thi thi dng sang san xut tiêu thi theo hçp 
dông, thüc day chuyên giao và áp ding quy trInh k thut, cong ngh cao vào san 
xuât, truy xuât nguôn gôc san phâm, san xuât an toàn theo huâng hUu c, theo tiêu 
chuân VietGAP, GlobalGAP, dáp üng các yêu câu tiêu chuân chat hrçmg cUa 
dcm vj tiêu thii san phâm và djnh huóng xuât khâu. 

- Tang cumg cong tác truyn thông, thông tin v các ci ch chInh sách 
ho trq, thông tin phát triên san xuât nông nghip, phát triên thj trurng tiêu thi 
san phâm. 

- Dào t.o, t.p hun, t chirc thm quan h9c tp kinh nghim cho các t san 
xuât, HTX, doanh nghip nang cao näng lirc s5n xuât, chê biên, phát triên thj 

trumg, áp difling cong ngh so, hi nh.p kinh tê quôc tê, các diêu kin dê nông san 
tham gia vào kênh phân phôi hin dti, san thuang mi din tir. 

6. Dy mnh co' gió'i hóa dng b trong san xut, dn ch bin, tiêu thit 

Tang cu&ng du tu nâng c.p, hoàn thin kt c.0 h. tng nOng nghip, nông 
thôn phü hqp vic dua may móc, thiêt bj phic vii san xuât. Trong do dc bit chü 
trç)ng xây drng các cánh dông cci giôi hóa dông b i nhing vüng san xuât hang 
hóa tp trung các 1oi cay trông chInh. Dông thtii hInh thãnh các to chIrc djch vi ca 
giài hóa & nông thôn, phân cong 1.i lao dng dê nâng cao hiu qua cüa áp diing Co 

gi&i hóa. 
Tip tic thirc hin các chInh sách h trçi, nh.t là Nghj djnh v khuyn khIch 

phát triên co giâi hóa dông b trong nông nghip dê nâng cao t' 1 co giói boa 
trong tat ca các khâu trong qua trInh san xuât, tiên tâi phát triên Co giâi boa dông 
b theo chui lien kêt tr khâu cung cap nguyen 4t lieu dâu vao den san xuât, thu 
hoach, so ch& chê biên san pham nông lam thôy san và phii phâm nông nghip. 

7. Tang cu'ông djch viii và quán 1 chat ltrqng vt tu' nông nghip, an 

toàn thirc phâm 
To sir chuyên bin manh m v nhn thrc, " thc trách nhim trong hot 

dng quãn l' chat luçmg 4t tu nOng nghip và an toàn thirc phâm. Tang cuông 
cong tác dam bào v sinh an toàn thirc phâm trong tat cà các khâu san xuât. Dc 
bit, dy mnh các hoat dng giám sat môi nguy gay ô nhiêm thc phâm trên din 
rng di vi các san phm Co nguy Co cao dé kjp th&i cânh báo, tang cuäng cong 
tác thanh, ki&m tra, hu hem vic chap hãnh pháp 14t ye san xuât, kinh doanh vQt 
tu nông nghip và san phâm nOng lam thüy san. PhOi hçp ngän chn, xü l kjp th&i 
các hãnh vi vi phm trong san xuât, kinh doanh 4t tu nOng nghip và san phâm 
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nông lam thUy san bào v quyn lcii cüa ngithi tiêu dung. Chü dng, xi:r l kjp thai 

thông tin mat an toàn thirc phâm theo cãnh báo cüa ngành chüc näng; thông tin 
truy xuât, thu hôi và xü 1 th%rc phâm nông san không an toãn. 

IV. GIAI PHP 

1. Quy hoch, k hoich và thtjc hin các mô hInh, dir an trçng dim 

- Barn sat miic tiêu, djnh hxâng quy hoach tng th phát trin kinh t - xà 

hi huyn Kim Son den närn 2025 &rçrc UBND tinh Ninh BInh phê duyt ti 
Quyêt djnh so 1240/QD-UBND ngày 28/9/20 18 và quy hoach si'r dicing dt dn näm 
2030 huyn Kim Son &rçlc UBND tinh phê duyt tai Quyt dnh s6 1433/QD- 
UBND ngày 24/12/2021. 

- Xây drng k hoach chi ti& thirc hin Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan 
huyn phê duyt Dê n. 

- B trI cay trng, 4t nuôi vOi quy mô hçip 1 d dat mic tiêu d ra; xây 
dimg kê hoach cho tüng loai san phâm chü lirc, dc san cüa dja phucmg, phü hqp 
vài quy hoach cüa huyn và quy hoach phát triên cüa xâ, dông th&i lam can cü d 
ho trçr phát triên san xuât; thc hin nhüng mô hInh, dir an dôi vói các san phârn 

chu hrc, dc san dê lam co s&, tao sirc lan tôa than ra din rng. 

- Tng ciiang cong táC thông tin, tuyên truyn, quán trit dn các Co quan, don 

vj, doãn the, doanh nghip, can b, dàng viên, doàn viên, hi viên nguai dan, dc 
bit là khu vrc nông thôn ye quan diem, djnh h'ithng cüa Nghj quyêt Dai hOi dai biêu 
Dãng b huyn Kim San lan thu XXIV, nhim k' 2020 - 2025, Nghj quyêt cüa 
HDND huyn, Dê an cüa UBND huyn ye "Phát trién kinh tê nông nghip giai 

dogn 2022-2025" cikig nhu the chinh sách cua nhà nuâc ye nông nghip và phát 

triên nông thôn trong thai gian tOi, dê mçil Ca nhán, don vj, hieu, xác djnh rO trách 
nhim cüa mInh trong vic tO chüc thrc hin các miic tiêu ma Dê an dä dê ra. 

2. Tp trung dy minh frng ding, chuyên giao ging, 4t tir, cong ngh 

mói vào san xdtt 

- Khào sat, dánh giá, the loai gi6ng cay trMg, ging v.t nuOi, ging thüy san 
chü lirc dang sir diing tai các dja phuang, dánh giá sir biên dng, xu the trong sir diing 

các loai giông cay, con chü hrc cüa môi ving sinh thai. 

- Khào sat, tuyn ch9n các loai cay trng, vtt nuOi, ging thUy san có trong 

danh mic di.rcc phép san xuât, kinh doanh tai Vit Nam, uu tiên các Ioai giOng Co 

triên vng thay the các giông chñ hic dang dan thoái hóa. 

- iYng ding, thix nghim cong ngh mói, tin b k5 thi4t mcd, dc bit là 
cong ngh cao, thông minh, chuyên dôi sO dôi vOi các san phâm chü lrc, dc san 
cüa huyn, tr khâu san xuât, quy trInh chäm sOc, thu hoach, bào quàn, chê biên den 
tiêu thu san phm. Triên khai xây dimg các mô hInh üng dung tiên b khoa hQc k 
thut mâi nhu: Thãm canh lua cài tiên SRI; san xuât rau, chn nuOi, nuOi trOng 

thüy san an toàn, theo tiêu chuãn Vit Nam. 

- Tang ctrmg hcip tác vói các tru?mg Dai h9c, cáe Vin, Trung tam nghiên 
ciru khoa hçc, các Ttp doàn, doanh nghip nOng nghip trong vic nghiên ci'ru thu 
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nghim, üng diing và chuyn giao cong ngh tiên tin vào san xuAt trng tr9t, chän 
nuôi và nuOi trông thiiy san. 

3. Giãi pháp v dt dai 

- Ap diing các phucing pháp san xut tiên tin, hin di d si1 diing hqp l 

nguOn tài nguyen ye dat dai; kiêm soát cht chê quy hoch sii diing dt nông nghip; 
giám sat thrc hin quy hotch sr diing dat, d.c bit dôi vi dt trng lüa, dt thng 
phOng h, dat quy hoch cho phát triên các lTnh vçrc chän nuôi, thüy san. 

- Tip tic dn din di thi:ra, dào d&p, no vet, kiên c hoá kênh mucing; 
khuyên khIch tp trung dat dai dê phát triên san xuât quy mô dü lan d có th áp 

diving cc giâi boa trong san xuât; xây d%mg các vi'lng san xu.t hang hóa tp trung, 
i'rng diing cong ngh cao. 

- H trçl san xuât các san phm chü hrc, dc san theo hithng hu cci, cài t.o 

dat, phát triên ben vtrng. 
- Khuyn khIch nông dan gop c phn vâi doathi nghip nông nghip bang 

quyên sir ding dat, tang cu?mg môi quan h giita doanh nghip và ngithi lao dng. 

4. Giãi pháp v du tir 

-Linh viic nOng nghip: uu tiên các chrcing trinh, mô hInh, dir an phát trin 
san xuât các san phârn chü lirc, san phâm dc san, san phâm OCOP vâi các giông 
cay, con có näng suât, chat luqng cao và khà n.ng chông chju vai djch bnh va 
biên dOi khI hu; tang cu&ng ho trc cci giâi hóa, tiên tOi cci giai dông b cac khâu 
trong qua trInh san xuât, thu hoch, báo quan, cbê biên, dam bào v sinh, an toàn 

thc phâm. 
- Lirih vrc thüy san: tip tic Mu tu phát trin h thng san xut, uong nuOi 

và cung img giOng thüy san, nhât là thUy san chii hc, dc san, dc hU'u; h trg dâu 
tu bào quãn, chê biên, dam bâo an toàn v sinh th%rc phâm. 

- LTnh c lam nghip: h trçl Mu tu, nâng c.p h thng vu&i mim dam bâo 
cung cap dày dü giOng phic vi trông rirng và cay phãn tan trên da ban; dâu tu phát 
trin mô hInh quãn l lam nghip cong dông yà phát triên djch vu môi trung rirng 

- Linh vrc nông nghip du ljch: uu tiên thirc hin các mô hInh nông nghip 
du ljch, các trang tri, HTX, diem du ljch nOng nghip ye sinh thai, trâi nghim... 

- Kêu gçi các doanh nghip Mu tu vào linh virc nông nghip trong mi linh 
vrc san xuât nông nghip, dâu tu ca sâ h. tang. 

- Khuyn khIch mçi t.ng lap nhân dan thành 1p doanh nghip, HTX, t hcip 
tác hott dng trong lTnh v'rc nông, lam, thüy san. Huy dng sir dóng gop câ von và 
lao dng cüa nhân dan cho nhu câu dau ttr phát triên. 

- Tip tic vn dng, thu hut Mu tu tCr ngân sách, tü các ngun vn hçip pháp 
khác cho dâu tu phát triên kêt câu h tang nông nghip, phiic vi cho san xuât, thIch 
üng v&i bin di khi h.u; trong do t.p trung tru tiên dâu tu h tang san xuât t.p 
trung. Cong trInh thüy lçii da mic tiêu phic vi tuâi, tieu, nuôi thüy san, cung cap 
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nuàc cho sinh hoat và san xut cong nghip; cong trInh thUy 1i du mi, thüy lçii 
gn vâi giao thông to diêu kin dua co giói hóa vào san xut. 

5. Tang cirng xuic tin thu'ong mi, phát triên thj trtr?ng, xây dirng 
thirng hiu và quãn 1 chat hrçrng san phm nâng cao giá tr! gia tang 

- Tp trung phát trin thj, tru?mg tiêu thij nông san trong huyn g.n vâi phát 
triên van hóa dja phixcmg và phiic vii du ljch. KIch thich, khuyn khich tiêu dung 
nông san, dc san chat ltrçmg cao, san phâm có thumg hiu, chi dn dja l, truy 
xuât nguôn gôc, san phâm OCOP, san phâm hUu ca và theo huâng hiru cci, san 
phãm chê biên sâu, kêt hçip quâng bá, giâi thiu cong ngh, san phâm... 

- H trq các doanh nghip, Co si san xu.t kinh doanh, trang trai, nông h, 
HTX, to hqp tác cong cô môi quan h vci khách hang truyên thng, khai thác t& 
thj trumg hin có, dc bit là các nhà hang, khách s.n, ma tuyên du ljch trên da 
bàn tinh Ninh BInh. 

- Tang cu?ing các hot dng xüc tin thi.rong mi, lien kt san xut, tiêu th 
nhàm to ra vüng nguyen 1iu Co quy mO phü hçrp vi diêu kin tr nhiên cUa mi 

dja phuong. 
- T chüc dào t.o, tp hun, tha.m quan h9c t.p kinh nghim có hiu qua v 

k5 thi4t san xuât, chê biên, phát triên thj tru?mg, áp ding cong ngh sO, hi nh.p 
kinh tê quôc té, các diêu kin dê nông san tham gia vào kênh phân phôi hin dai. 

- H trçc các Ca s san xut, kinh doanh nông san phát trin san ph.m bào h 
nhan hiu tp the, nhãn hiu chrng nhn và xây dimg chi dan dja 1; üng ding cong 

ngh s6, áp dicing quy trInh quân l chat hiçmg san phâm, truy xuât nguOn gôc. 

6. Giãi pháp v h trq kinh phI 

- Triên khai có hiu qua cac chInh sách cUa Trung ucing, cUa tinh, cüa huyn 
d du tu phát trin san xuât nông nghip trên da bàn huyn. 

- Phü hqp vâi khà nang can di ngân sách huyn, các mic tiêu, nhim vi v 
phát trin kinh tê nông nghip trong Dê an. 

- H trçl sau du tu. 
- Các di tixçing duçc huàng chInh sách h trg phài thrc hin d.y dü các 

cam k& da dang k, dam bão day dü diêu kin duçic h trq và ho scithanh toán 
theo quy djnh, nu khOng thçrc hin phài bôi hoàn sO kinh phi dã duçic ho trg. 

- Trong cüng mt ni dimg h trq có nhiu chinh sách khác nhau thI d& 
tuçing h trçi duqc 1ira ch9n hithng mt chinh sách có lçii nhât. 

(Co biu clii tkt kern theo) 

PHAN IV 
KINH PH! THIIC HIEN oE AN 

Tng kinh phi thirc hin tilt nàm 2022 dn näm 2025 là 25.000 triu dng, 
trong do näm 2022 là 5.500 triu dOng, các näm sau môi nàm 6.500 triu dong 



D VT: triu dng 

TT Nçi dung ho trQ 
Nàm 
2022 

Nàm 
2023 

Näm 
2024 

Näm 
2025 

H tr9' san xuãt hang hóa, frng diing 
cong nghe cao, theo huong hu'u co 

2.140 2.400 2.400 2.400 

1 San xut liia theo huâng huu co 

2 San xdtt lIia hang boa 

3 
Tu bô, nâng cp bi vñng, b thCra, nçto 
vet kênh mixang vüng san xuât lüa theo 
hung hüu co, lüa hang hoá 

4 San xut rau an toàn 

5 Trông nâm rng diing cong ngh cao 

6 Chàn nuôi theo hu&ng hüu Co 

7 Nuôi thüy san irng ding cong ngh cao 

H trçY san xuãt san phãm dc san, 
dac hun 

2.560 3.150 3.150 3.150 

1 San xuât lüa dc san theo hithng hüu co 

2 Nuôi thüy san dtc san 

3 San xut ging ngao, hâu, so huyêt 

4 Nuôi dê lay thtt 

5 San xuât lüa - ruai 

6 
San xuât dua htu, dua lê vüng bai bM 
yen biên theo hung hihi co 

7 NuOi ong 1.y m.t vçt 

III H trq thiic day san xuât 800 950 950 950 

1 H trg co giôi hóa trong nOng nghip 

2 
H trg ch bin, bâo quán d nâng cao 
giá trj nông san chü 1rc cüa huyn 

Ho trc san phm OCOP, VietGap, ma 
vüng san phâm 

Tong cong 5.500 6.500 6.500 6.500 

Nguôn kinh phi: Ttr nguôn ngân sách hang nàm cüa huyn 

17 
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PHAN V 
TO CH11C THUC HIN 

I. PHAN CONG NHIM VJ 

1. Phông Nông nghip và PTNT 

- Tham muu UBND huyn xây dirng K hoach thrc hin Nghj quy& cüa 
HDND huyn phê duyt Dê an. Chü trI phôi hqp vâi Co quan, don vi, có lien quan 
triên khai thrc hin Kê hoach. 

- Chü trI phi hçip von PhOng Tài chInh — K hoach hithng dn v diu kin, 
trInh tsr, thU tiic ho trçi các mô hInh, dir an, kê hoch phông chông djch bnh cho 

cay trông, 4t nuôi hang näm. 

- Hang näm chU trI, phi hçip vâi các dja phtrong, don vi, có lien quan tng 
hçip, xây ding dr toán kinh phI thrc hin các mô hInh, dr an, kê ho.ch phOng 
chông djch bnh cho cay trông, 4t nuôi hang näm trong Kê ho.ch, giri Phóng Tài 
chInh — Kê hoach thâm djnh, báo cáo UBND huyn bô trI kinh phi vào dçr toán 

ngân sách huyn. 
- Phi hqp voni Di quãn 1 thj truonng si 4 trong vic kim tra các co so' kinh 

doanh 4t ttr nông nghip trên dja bàn huyn. 

- Tng hçip, dánh giá tInh hInh thrc hin 6 tháng, 1 näm, 4 nàm; d xut sUa 

dôi, bô sung IKe hoch khi can thiêt. 

2. Phông Tài chinh — Kê hoich 

- Hang nàm, can cü khà nàng can di cUa ngân sách huyn, chU trI, phi hcip 
vài các cci quan, dcm vi, có lien quan muu cho UBND huyn bô trI nguôn kinh phi 
chi thuonng xuyên ngân sách huyn dê th'çrc hin Dê an theo quy djnh cUa Lutt 
Ngân sách Nhà nuóc và các van bàn huâng dan. 

- Phi hçip vói Phông Nông nghip và PTNT huàng dLi v diu kiin, trInh 

tir, thU tiic h trçl các mô hInh, di an, kê hoch phông chông djch bnh cho cay 

trông, v.t nuôi hang näm. 
- Tham mixu UBND huyn c.p kinh phi h trçi cho các don vi,, Ca nhân thirc 

hin các ni dung ho trçl. 

3. Phông Tài nguyen và Môi trtrong 

- ChU trI phi hçip vOi PhOng Nông nghip và PTNT, UBND các xa tham 

muu UBND huyn trInh HDND ban hành chInh sách khuyên khich tp trung rung 
dtt phU hqp vói diêu kin cUa huyn. Dê xuât các chInh sách lien quan den tài 

nguyen, báo v môi truonng và da dng sinh hçc theo huOng tto thun lçii cho nông 

nghip, nông thôn phát triên ben vtrng. 
- ChU trI phi hccp vâi Phông Nông nghip và PTNT, UBND các xã rà 

soát, kim soát cht chë quy hoch và quân l, thic hin quy hoch sU d'iing dat 

nông nghip. 
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4. Phông Kinh t - H tang 

- Chü trI, phi hçp vâi Phông Nông nghip và PTNT, các co quan, don vj có 
lien quan tham mixu thirc hin nhim vti khoa h9c và cong ngh trong nghiên cñ'u, 
irng dmg, chuyên giao cong ngh, tin b k thut lTnh vrc nông nghip và phát 
triên nông thôn. 

- Chü trI, phi hçip vâi các don vj có lien quan thrc hin h trçl däng k 
bâo h, khai thác, phát triên tài san trI tue, triên khai áp ding và quàn 1 h 
thông truy xuât nguôn gôc san phâm hang boa, djch v1i cho các th chirc, cá nhân 

trên dja bàn huyn. 
- Tham muu xây dirng và trin khai thirc hin co ch, chInh sách h trq phát 

triên cong nghip chê biên, bào quân nông, lam, thüy san. 

- Phi hcip vâi các don vj cO lien quan tang ctthng hot dng xüc tin thucing 
mi, ho trçi ma rng thj tnxang tiêu th nông, lam san và thüy san. 

5.PhôngYtê 
Phi hçip ch.t chë vói PhOng Nông nghip và PTNT trong qua trmnh trin 

khai Lu.t An toàn thrc phâm, chiên krqc an ninh dinh duö'ng và v sinh môi 

tru&ng nông thôn. 

6. Phông Van hóa - Thông tin, Trung tarn Van hóa — The thao và 

Truyn thanh huyn 
ChiX dng phi hqp vOi các don vj lien quan thumg xuyên cung c.p thông 

tin, tuyên truyên ye co chê, chInh sách, tInh hInh và kêt qua thic hin Dê an phát 
triên kinh tê nông nghip trên dja bàn huyn Kim San. 

7. Trung tam Dlch viii nông nghip huyn 

Chü trI thic hin mô hInh, dir an khi di.xçic giao; huOng dn chuyên môn, k 
thut; phOng chông djch bnh trên cay trông, 4t nuôi, thüy san. 

8. B ngh Uy ban Mt trn To quc Vit Nam huyn; các t chfrc chInh 

tr! - xã hi trên dja bàn huyn 
Tham gia tIch circ thirc hin các hoat dng thông tin, tuyên truyn và h trcl 

nông dan hcip tác, lien kêt vai các doanh nghip, hcrp tác xã, to hcp tác va cac to 
chirc kinh tê khác; bào v quyên và lçii Ich hcip pháp, chInh dáng cüa doàn viên, hi 
viên và ngithi dan trong qua trInh k kêt, th'çrc hin hcip dong lien kêt và các nhim 
vi khác lien quan den thiic hin kê hoach theo chüc nàng cüa don vj mInh. 

9. Uy ban nhân dan các xã, thj trn 

- Xây dmg k ho.ch và th chirc thixc hin theo d.c thü, th mnh cüa dja 
phucrng. Triên khai rà soát, diêu chinh quy ho.ch, co câu san xuât phü hqp vth mçic 

tiêu, giãi pháp cüa Dê an; nghiên ciru tham miru cap Ciy, HDND cap xã ban hành 
chü trucing, co chê, chInh sách riêng, d.c thu phü hcip vai tiem nàng, lcii the cüa 
dja ph'irang d h trç' phát triên kinh tê nông nghip, nông thOn trén da bàn. 
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- Phi hçrp vâi Phông Nông nghip va PTNT, các don vj có lien quan xay 

dirng, phát triên ving san xuât hang hóa dôi vâi các san phâm chü 1irc, dc san, 
dc hru cüa dja phirong; 1rng ding cong ngh cao; quy trInh san xuât theo hixâng 
htu co, hüu Ca; h trq thành 1p, phát triên các hInh thüc san xuât tiên tiên trên 

dja bàn. 

H. CHE DO BAO CÁO 
Các co quan, don vj ban hành chucing trInh, k hoch trin khai thrc hin 

kê hotch. Djnh k' báo cáo hang näm (trixOc 30/11), so kêt 2 näm (truâc 
3 1/3/2024), tong kêt 4 nàm (truOc 30/5/2026) kêt qua thirc hin nhim viii duçic 
phân cong ye Phàng Nông nghip và PTNT dê tong hçip, báo cáo Huyn üy, 
HDND, UBND huyn. 

Trong qua trInh th chiTrc thc hin, nu có v.n d chua phü hcrp vâi tInh hInh 
thic tin ti don vj, dja phuong can thiêt phài si'ra dôi, bô sung cho phü hçip, các co 
quan, don vj chü dng báo cáo, dê xuât vâi UBND huyn (qua Phông Nông nghip 
và PTNT) d xem xét, diêu chinh kjp thiiJ., 

Nci nhln: 
- Sâ Nông nghip & PTNT; 
- iT Huyn üy, TT HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- CPVP HDND và UBND huyn; 
- UBMTTQ VN, các to chIrc chInh tr-xã hOl  huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dai biêu HDND huyn khOa XIX; 
- Các ci quan, ban, nganh, doàn the cüa huyn; 
- TFDU, HDND, UBND,UBMTTQVN cap xä; 
- Luu: VT.NNPTNT.Q. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
P110 CHU TJCH 



I H trç san xuât hang liOa, frng diing cong ngh cao, theo hu*ng hun Co.  

Kinh phi 
Kinh hang nam 

Dôi tung h phi näm (giai doin 
trq 2022 2023 - 2025) 

(tr.a) (tr.d) 
TT 

Ni dung ho 
trq 

then kin h trQ' 

2,140 2,400 

Quy rnô tp trung tl'r 10 ha tth len. 
Không gieo s, không si:r dung thuc trfr 
Co hóa hoc, thuôc trili éc buou yang hóa 
h9c, chit diêu hOa sinh tru&ng. 

H trç 50% chi phi mua ging, phân bón 
htru ca, thuôc tnt sâu sinh h9c, thuc trr 
bnh sinh hc nhung không qua 10 triu 
dong/halvw H trç 03 nã.m lien tip 

1 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

Trang trai, Gia 
trai 

Quy mô san xut tr 30 ha tth len; cO hçrp 
dng lien kt san xut, bao tiêu san 
ph.m (cung irng it nht 01 vt tu du 
vào nhu: giéng, phân bón, thuc 
BVTV... và phâi thu rnua thóc thu'cmg 
phrn cho nông dan) 

H trV thu rnua thóc thtwng phrn 300 
dng/kg và không qua 02 triu 
dong/haIvii 

Doanh nghip, 
HTX, THT San xut lüa 

hang hóa 

Tu b& nâng cap 
b? vUng, b? 
thira, nto vet 

3 kênhrnuong 
viing san xuât 
lüa theo huâng 
hüu c, lüa 
hang hoá 

Dôi vài san xuât 1iia theo huâng httu ca 

quy rnô tp trung ttr lOha tth len; di vài 
san xuât liia hang hoá quy rnô t.p trung 
tir 30ha và cO hçip dông lien kêt san 
xut, bao tiêu san phârn 

H trQ 50% chi phi tu b nâng cp b 
vüng, bt thira, nao vet kênh muong. 
Mfrc h trq ti da không qua 10 triu 
dngIha. 

Dinh mü'c ho tr9' 

San xuât lüa 
thea hu'rng huii 
Co.  

Doanh nghip, 
HTX, THT 

DANH MVC HO TR PHAT TRIEN KINH TE NONG NGHIP HUYN KIM SO GIAI DON 2022 - 2025 

(Kern theo D an s 04 /DA-UBND ngayi4 /3/2022 ci'ia UBND huyn Kim Scrn, 



5 
Trông nrn irng 
diing cong ngh 
cao 

7 
Nuôi thüy san 
iirng d11ng cong 
ngh cao 

Kinh phi 
Kinh hang näm 

Di tuqng h phi näm (ii don 
trçr 2022 2023-2025) 

(tr.d) (tr.d) 
TT 

D!nh mtrc ho trçY Diêu kiin ho trq Ni dung ho 
tr9' 

San phrn thrçic chirng nhan san xut an 
toàn theo tiêu chuân VietGAP hoc 
GlobalGAP 

H6 trcY 50% chi phi mua ging, phân bón 
htru co, thuôc trir sâu sinh h9c, thuc trir 
bnh sinh h9c nhung không qua 15 triu 
dng/haIvw H trçY 03 näm lien tiêp 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

Trang tri, Gia 
trai 

4 
San xuât rau an 
toàn 

Din tIch tp trung, gon vüng tir 200 rn2 

trâ len 

I-1 trq 50% chi phi rnua may moe, thi& 
bj, giông d trông dim. Tôi da không 
qua 300 triu dônglcci s 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

Trang tr?i, Gia 
trti 

Chän nuôi theo quy hoch cña UBND 
cp x. Nuôi 1cm thjt quy mô dan tir 100 
con trâ len hoc nuôi gia cam thjt tir: 
1.000 con tr1 len 

H trçY 50% kinh phi rnua ging, thirc an 
hilu co, chê phâm sinh h9c. Tôi da không 

qua 300 triu donglco' s 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

Trang trai, Gia 
trii 

6 
Chän nuôi theo 
huâng hitu Co.  

Nuôi thUy san theo quy hoach cña 
UBND cp xã. Din tjch nuôi tü 01 ha 
tth len, nuôi theo hInh thirc thâm canh, 
siêu thârn canh, có h thông mái che d 
nuôi ducic vv Dông. 

H trçl 50% kinh phi mua ging, thirc an. 
Tôi da không qua 300 triu donglco s1 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

Trang tri, Gia 
tri 

II Ho trq san xuât san phâm dc san, dic hfru 
2,560 3,150 



San xuât lUa 
dtc san theo 
hiràng hi:tu Co.  

1 

Kin Ii 
phi nail 

2022 2023 - 2025) 
(tr.d) (tr.d) 

TT Diêu kiin ho tro lJinh mire ho trq Ni dung ho 
trQ' 

Dôi ttr9ng II 

tro 

San xut lUa np ht cau, tam, dir (da 
duqc phic trãng gié,ng) ho.c ST25 
(nguyen chüng) theo hithng hftu cci; din 
tIch ttp trung, gcn vüng tir 10 ha tth len 

H trq 50% chi phi mua gi&ig, phãn bón 
hitu cci, thu6c trr sâu sinh h 9 c, thu6c trr 

bnh sinh hQc nhung không qua 10 triu 

dng/ha/vii. H trq 03 näm lien tip 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 
h gia dInh 

NuOi cá bang bàp, các vixçic, Ca nâu, Ca 

lác, Ca dii, Ca tr&m c, ba ba, din tich 

nuôi tr 0,5 ha trâ len, phü hçp vOi quy 

ho.ch san xut cña c.p xã. 

H trçl 50% kinh phi mua gi6ng, thirc an 
hUu cci, ch phm sinh hoc. T& cia không 

qua 300 triu dông/cci si 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

Trang tri, Gia 
trai 

2 Nuôi thüy san 
dãc san 

Din tich san xuât con gi6ng tr 1.000 

m2 tth len và có dU các diu kin cci sâ 
vt chit phic vii san xuAt con ging, phü 
hçip vâi quy ho.ch san xut cUa cp xä. 

H trçi 50% chi phi mua gi6ng b m, 
30% thüc an và ch phm sinh hQc. T6i 
cia không qua 300 triu/cci sâ 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

Trang tr?i, Gia 
tr?i 

3 
San xuât ging 
ngao, hàu, so 
huyt 

H trçi 50% chi phi mua gi6ng. Ti cia 
không qua 100 triu/cci s 

Doanh nghip, 
HTX, ThT, 

Trang trai, Gia 
trti 

4 Quy rnô dan tiir 100 con trô' len H trçl nuôi dê 
1y thjt 

San xut lUa - Din tIch nuôi yen song Day, song Vac, 

ruo'i t6i thiu tr 0,5 ha tth len. 

H trçi 50% chi phi mua gi6ng lüa, phân 
bón hitu cci, thuc BVTV sinh hoc. T6i 
cia không qua 10 friu dongfhaJvi 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

Trang tr.i, Gia 
trai 

Kinh phi 
hang flail 

(giai doui 

([4  ;.:!..,.  t4 



Kinh phi 
Win h 

Di tirqng ho pni nam 
Dlnh mirc h tro Diêu kin h tro' Ni dung ho 

trQ TT trq 

hang näm 
(giaidoin 

2022 2023 - 2025) 
(tr.d) (tr.d) 

San xut dua 
hu, dua lê 

6 ving bäi bôi 
yen bin theo 
hu'àng hflu ca  

H trq 50% chi phi rnua gibing, phân bón 
huu Ca, thuôc BVTV sinh h9c. Tôi da 
không qua 15 triu dng/haJvci 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

Trang trti, Gia 
trai 

Din tich tp trung, gon vüng, tir 01 ha 

trà len 

7 
H trç nuôi ong 
lay int vçt  

Nuôi ong ni hoc ong ngoai tir 100 dan 

tth len 

H trq 50% chi phi mua giông, v.t tu', 
thit bj d nuôi ong. Ti da thông qua 
100 triu/CO sY 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

Trang trti, Gia 
trti 

800 950 
H trQ thüc day san xuãt III 

Mua rnii các 1oi may barn vô ng 
(phiic v11 t& thiu cho 20 ha liia), may 
lam dt, may cy lña, may gt dp lien 
hçip, may bay phun thu6c BVTV, may 
cun roni, may say nông san, may ép 
phân tách nu'c, may ch bin phii phim 
nông nghip (uu tiên may cy lüa, may 
bay phun thuôc BVTV, may cun ram, 
may ép phân tãch nuâc). 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

Trang trai, Gia 

tr?i 

H trçi ca giOi 
1 hoatrongnông 

nghip 

H trçl 50% chi phi mua srn may rnóc, 
thit bj; rnüc h trg ti da thông qua 150 
triu dng/rnáy, thit bj. 



TT 
Ni dung ho 

trQ' 

Kin Ii 
phi näm 

2022 
(trd) 

Kinh phi 
hang nãrn 
(giai doin 

2023 2025) 
(tr.d) 

Biêu kiên ho tro' Dinh niiic hO tro 
Dôi tuçng ho 

tro 

H trq ch 
biên, bão quãn 
d nâng cao giá 

2 trj nông san chU 
1%rc cUa huyn 
(lüa, gao, thüy 
san, rau màu)  

Mua mài may xay sat, may dánh bong, 
may tách hat g.o, cong su.t tir 10 
tân/ngày tth len; may lnh cüa kho l?nh 
bão quãn thüy san, rau màu; day truyn 
san xu.t thuc pbm an 1in tir san ph.m 
lüa, go cong xuât tr 01 tanlngày trâ len  

H trq 50% chi phi mua sm may moe, 
thit bj; mi'rc h trq thi da không qua 300 
triu dông/cci s&. 

Doanh nghip, 
HTX, THT, 

c si san xuât, 
kinh doanh 

3 

H trq san 
phm OCOP, 
VietGap, ma 
vi'ing san phâm 

San phm OCOP thrçic cong nh.n dat 
tiêu chun ffr 3 sao trô len; san phâm 
dirge cp giy chirng nhn san xu.t theo 
tiêu chuAn VietGap, san phtm dirge cp 
ma vüng san phAm 

Thuing cho các c sr san xu.t Co san 
phAm OCOP dixçic cong nhn dat tiêu 
chun 3 sao trâ len. San phm 5 sao: 15 
triu dMglsan phm; san phm 4 sao: 10 
triu dng/sãn phm; san phm 3 sao: 5 

triu dng/sãn phm 
H trçir 100% chi phi d lam thu tic d.p 
giAy chirng nhân VietGap, cp ma vüng 
san phm 

Doanh nghip. 
HTX, THT, 

cd si san xuât, 
kinh doanh 

6,500 5,500 
Tiing cong 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26

