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ĐỀ ÁN  

Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông 

thôn gắn với xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Mỹ, giai đoạn 2022 - 2025 

 

 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công 

nghiệp hóa hiện đại hóa, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế 

xã hội bền vững, giữ vững chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát 

huy bản sắc dân tộc và bảo vệ mội trường sinh thái. 

Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội 

từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn 

nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Cẩm Mỹ xã miền núi, nằm hạ 

lưu hồ Kẻ Gỗ là địa phương có nhiều điều kiện phát triển các ngành nông, lâm 

nghiệp, kết hợp kinh tế vườn đồi và các hoạt động du lịch sinh thái gắn với du 

lịch tâm linh. Xuất phát từ thực tiễn đó việc xây dựng đề án phát triển kinh tế 

nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn gắn với xây dựng nông 

thôn mới xã Cẩm Mỹ giai đoạn 2022-2025 là một nhiệm vụ tất yếu. Từ đó có 

được hệ thống quan điểm định hướng, mục tiêu, kế hoạch phát triển, các giải 

pháp hỗ trợ thực hiện phù hợp làm cơ sở cho việc khai thác tiềm năng lợi thế của 

địa phương góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. 

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Văn bản Trung ương 

- Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
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- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021- 2025; 

- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025; 

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; 

- Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 318/QĐ-

TTg ngày 8/3/2022 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM 

nâng cao; Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu; Quyết định 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 về Bộ tiêu chí về 

huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. 

2. Văn bản cấp tỉnh. 

- Căn cứ Thông báo kết luận số 89/TB-UBND ngày 01/4/2022 của đồng 

chí Trưởng Ban chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; 

- Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-

2020 và những năm tiếp theo. 

3. Văn bản cấp huyện. 

- Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 07/01/0222 của BCH Đảng bộ 

huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31/3/2021 của BCH 

Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung ruộng đất xây dựng 

vùng sản xuất quy mô lớn, nâng cao hiệu quả giá trị sản xuất, thúc đẩy tích tụ 

ruộng đất liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; 
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- Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND 

huyện Cẩm Xuyên về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã 

Cẩm Mỹ, giai đoạn 2019 – 2025 (tỷ lệ 1/5000). 

- Căn cứ Kế hoạch số 3067/KH-UBND ngày 28/11/2019 của UBND 

huyện Cẩm Xuyên về Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2019-2020, 

định hướng đến năm 2025. 

4. Văn bản cấp xã: Căn cứ Nghị quyết ngày 18/5/2020 của Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ xã Cẩm Mỹ lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch về 

phát triển kinh tế, xã hội của UBND xã giai đoạn 2021 - 2025. Quy hoạch xã 

Cẩm Mỹ giai đoạn 2021 – 2030.  

 

Phần thứ hai 

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, KẾT CẤU  

HẠ TẦNG, TỔ CHỨC SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Cẩm Mỹ là xã miền núi nằm ở phía Tây huyện Cẩm Xuyên, phía Bắc và 

Đông Bắc giáp xã Cẩm Thạch và xã Cẩm Duệ, phía Đông và Đông Nam giáp 

với xã Cẩm Duệ và Cẩm Quan, phía Nam giáp Cẩm Thịnh và huyện Kỳ Anh, 

phía Tây giáp với tỉnh Quảng Bình và huyện Hương Khê. 

Với tổng diện tích tự nhiên 16.311,13 ha, có diện tích tự nhiên rộng nhất 

toàn huyện, chiếm ¼ diện tích toàn huyện. Trong đó đất nông nghiệp 12.422,7 

ha chiếm 82%, đất phi nông nghiệp 2.348.35 ha chiếm 14%, đất chưa sử dụng 

540,08 ha chiếm 3%, tuy nhiên diện tích đất chủ yếu là sông suối và đồi núi, 

diện tích canh tác chỉ có 528 ha. Xã có hồ Kẻ Gỗ với diện tích 35.159 ha, trữ 

lượng 350 triệu m
3 

cung cấp 17.000 ha lúa cho các huyện Thạch Hà, Cẩm 

Xuyên, Thị xã Hà Tĩnh và Bắc Kỳ Anh. 

Toàn xã có 1.579 hộ với 5.285 khẩu thường trú thực tế tại địa phương, phân 

bố không đồng đều trên 8 cụm dân cư theo đơn vị thôn. Xã có giáo họ Bến Đá 

với 67 hộ giáo dân với 178 nhân khẩu. 
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II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

- Giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 14,5%; tổng giá trị sản xuất năm 

2020 đạt 229 tỷ đồng, tăng 72 tỷ đồng so với năm 2016, trong đó khu vực nông lâm 

thủy sản chiếm 58%, dịch vụ, thương mại, xây dựng, du lịch chiếm 42%. Thu nhập 

bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng, tăng 7,4 triệu đồng so với năm 2016. 

- Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các Quyết định số 182/2019, 185/2019, QĐ 

số 66/2020, QĐ 316/2021 về việc ban hành các chính sách phát triển sản xuất gắn 

với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Kế hoạch số 608/KH-UBND về tập trung 

tích tụ ruộng đất giai đoạn 2021 -2025, Kế hoạch số 609/KH-UBND về phá bờ thửa 

nhỏ hình thành thửa lớn sản xuất vụ xuân 2022.  

- Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện dưới nhiều hình thức 

như qua hệ thống đài truyền thanh xã, thôn, các cuộc họp dân…  

1. Kết quả phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập 

1.1. Nông nghiệp: Sản xuất nông, lâm, thủy sản được tập trung triển khai 

với nhiều giải pháp như: sử dụng các loại giống mới có năng suất và chất 

lượng cao, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đầu tư đưa cơ giới hóa vào sản xuất, 

chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, quan tâm công tác 

phòng dịch trên đàn vật nuôi. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 

2021 đạt 143,6 tỷ đồng, tăng 143,6% so với năm 2016. 

a) Trên lĩnh vực trồng trọt 

- Diện tích gieo trồng lúa hàng năm đạt 98,7% (553 ha), năng suất lúa 

cao nhất đạt 53,46 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt trên 5.740 

tấn, tăng 1.400 tấn so với năm 2016. Cơ cấu các trà lúa có sự chuyển dịch 

mạnh mẽ sang 100% sản xuất lúa xuân muộn. Ứng dụng khoa học công nghệ, 

cơ giới hóa được đẩy mạnh nhằm tăng năng suất sản lượng cây trồng. Việc 

khảo nghiệm lựa chọn giống mới để thay bộ giống cũ cũng được quan tâm. 

Các giống cho năng suất khá, triển vọng cao như VNR20, HN6, Bắc Thịnh, 

Khang dân đột biến. 

- Triển khai mô hình phá bờ thửa nhỏ hình thành thửa lớn trên địa bàn 6 

thôn với tổng diện tích gần 40 ha bước đầu cho hiệu quả tốt.  Kết quả chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang cây trồng khác bước đầu cho hiệu quả 
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nhất định. Trong đó luân canh giữa sản xuất lúa và cây lạc 15 ở thôn Mỹ Yên, 

Mỹ Hà, Mỹ Đông… cho hiệu quả rõ rệt. 

- Cây trồng cạn (lạc, ngô, khoai lang, rau các loại): Diện tích đạt 406,5 ha, 

bằng  16% so với năm 2016, sản lượng đạt 3433,8 tấn trong đó: Lạc 190,4 ha, 

năng suất 31,18 tạ/ha, sản lượng đạt 593,7 tấn; Đậu 26,9 ha, năng suất 9 tạ/ha, 

sản lượng đạt 24,2tấn; Vừng 8,4 ha, năng suất 8 tạ/ha, sản lượng 6,7 tấn; Sắn 60 

ha, năng suất 110 tạ/ha, sản lượng 660 tấn; Ngô lấy hạt 18ha, năng suất 24,8 

tạ/ha, sản lượng 44,6 tấn; Khoai lang 11,5 ha, năng suất 65 tạ/ha, sản lượng 74,8 

tấn; rau màu, cây gia vị các loại 21,3 ha, năng suất 75 tạ/ha, sản lượng 159,8 tấn; 

Ngô nguyên liệu 40 ha, năng suất 280 tạ/ha, sản lượng 1120 tấn; Cỏ chăn nuôi 

30 ha, năng suất 250 tạ/ha, sản lượng 750 tấn. Vụ Đông năm 2016 triển khai 

thực hiện mô hình trồng ngô sinh khối 15ha liên kết với công ty Bình Hà. 

- Cây cam: Tiếp tục đầu tư theo hướng thâm canh, các mô hình cho năng 

suất khá cao như hộ Dương Văn Chiến cho sản lượng 2,5 tấn/ha. Phát triển mô 

hình trồng vằng tại các đơn vị, hiện tại có 14 mô hình,  trong đó có 01 mô hình 

1ha tại thôn Quốc Tuấn bước đầu cho hiệu quả khá cao. 

b) Trên lĩnh vực chăn nuôi 

- Chăn nuôi tiếp tục phát triển phù hợp với lợi thế của địa phương, trong 

đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực như trâu, bò, gia cầm. Tổng đàn trâu 

bò, gia cầm tăng, từng bước hình thành các mô hình chăn nuôi trang trại, gia 

trại có hiệu quả kinh tế, góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, nâng cao 

thu nhập cho nhân dân. Năm 2021, đàn trâu bò đạt gần 3.670 con, tăng 20,9%  

so với năm 2016; đàn lợn đạt 1.812 con, giảm 21% so với năm 2016; đàn gia 

cầm đạt 57.400 con/lứa, tăng 14% so với năm 2016.  

- Chăn nuôi nông hộ từng bước được chỉnh trang, xây dựng chuồng trại hợp 

quy cách, chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học, sử dụng các loại chế phẩm sinh học 

hoặc sử dụng bể bioga đảm bảo xử lý chất thải chăn nuôi; tổ chức phát triển chăn 

nuôi quy mô nhỏ theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh.  Đến nay có 169 hộ 

chăn nuôi sử dụng đệm lót, 80% hộ sử dụng chế phẩm xử lý mùi chuồng trại; có 

23 hộ gia đình chăn nuôi gia cầm từ 300 con/lứa trở lên, 177 hộ gia đình chăn 

nuôi trâu bò từ 5 con trở lên, 9 hộ gia đình chăn nuôi lợn quy mô từ 30 
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con/lứa trở lên; 60 hộ nuôi ong lấy mật, với 529 đàn ong (trong đó dự án 

giảm nghèo bền vững năm 2021 có 17 hộ tham gia, 129 tổ ong giống...). 

c) Trên lĩnh vực thủy sản: Các mô hình nuôi cá nước ngọt tiếp tục được 

duy trì, đến nay toàn xã có 33 hộ nuôi các loại cá nước ngọt với tổng diện tích 

trên 22 ha, sản lượng bình quân đạt 30 tạ/ha, các loại hình đánh bắt thủy sản 

nội địa tiếp tục phát triển, tổng sản lượng các loại thủy sản cả đánh bắt và 

nuôi trồng năm 2021 đạt 85 tấn. Các đối tượng nuôi chủ yếu là cá trôi, mè, 

trắm, chép… 

d) Trên lĩnh vực lâm nghiệp: Công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR được 

chủ động triển khai và đạt kết quả tốt, thực hiện các chương trình dự án trồng 

rừng, tái sinh rừng, phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi thường xuyên 

được quan tâm; toàn xã có 330 hộ dân tham gia trồng rừng, diện tích 1.059 

ha, trong đó có 12 hộ vừa kết hợp trồng rừng với đầu tư phát triển trang trại 

chăn nuôi tổng hợp gắn với trồng cây ăn quả, mỗi năm khai thác và trồng mới 

trên 175 ha rừng trồng các loại; có 01 đơn vị sản xuất cây giống lâm nghiệp 

quy mô lớn đó là Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ, 02 hộ kinh 

doanh giống cây keo đáp ứng nhu cầu của người dân. 

1.2. Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn: Thường xuyên 

quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện, khuyến khích nhân dân mở rộng sản 

xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp. Duy trì các ngành nghề 

truyền thống như: nghề mộc, đúc gạch, hàn xì; phát triển một số ngành nghề 

mới như: sửa chữa, kinh doanh thiết bị điện tử, thương mại.  

 1.3. Thương mại, dịch vụ và du lịch: Hiện nay, toàn xã có 8 doanh 

nghiệp, 3 HTX dịch vụ tổng hợp hoạt động trên địa bàn, trên 250 hộ kinh 

doanh, buôn bán nhỏ lẻ đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao 

động tại chổ, từng bước phát huy được lợi thế và đem lại hiệu quả kinh tế 

cao. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ năm 

2021 đạt 86,1 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2016. Các địa điểm văn hóa, 

du lịch tâm linh như nhà thờ Cố tổng bí thư Lê Duẫn, miếu thờ liệt sỹ LIBI 

vùng lòng hồ Kẻ gỗ... thu hút du khách các nơi về trên địa bàn. 
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2.  Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất: 

 2.1. Hệ thống thủy lợi: Giai đoạn từ năm 2016-2021 đã xây dựng 7,2 km 

kênh mương cứng nội đồng, 14,3 km rãnh thoát nước, tăng gấp 2 lần so với chỉ 

tiêu, 1,6km kênh tiêu thoát nước tại thôn Mỹ Yên. Lũy kế đến nay  có  19,141 

km kênh mương nội đồng do xã quản lý trong đó đã bê tông hóa 17,021km đạt 

88,9%. Có 1 trạm bơm điện chủ động tưới đủ cho 60 ha diện tích lúa 2 vụ. Diện 

tích đất nông nghiệp được tưới chủ động đến năm 2021 đạt 100%. 

2.2. Giao thông nông thôn và giao thông nội đồng: Công tác xã hội hóa về 

đầu tư xây dựng tiếp tục được phát huy. Toàn xã có 45,38km  đường giao thông 

trong đó đã bê tông hóa đạt các quy định theo bộ tiêu chí giao thông là  40,36km đạt 

89%. Trong giai đoạn 2016-2021 công tác xã hội hóa về đầu tư xây dựng tiếp tục 

được phát huy. Toàn xã đã xây dựng mới 34,6 km đường giao thông nông 

thôn,14,3 km rảnh thoát nước, thu hút nguồn lực xây nhà tưởng niệm liệt sỹ, 

đường 1-4, đường hai đầu cầu Bến Đá, đường Mỹ Phú đi Mỹ Yên, cầu đội 5, 

ngầm vũng trại, cầu Nguyên Bút, Cầu Khe Sum, cầu Ông Từ, Cầu Bến Sặt tổng 

kinh phí ước đạt 60,5 tỷ đồng. Đến nay đường trục xã, liên xã có có 04 tuyến với 

tổng chiều dài 11,4km đã bê tông hóa đạt 100%. Đường trục thôn bê tông  

4,23km/4,56 đạt  92,76%. Đường ngõ xóm bê tông: 21,5km/28,197km đạt 76%. 

Đường trục chính nội đồng được cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa:  

3,7km/5,15km đạt 72%. 

2.3. Về hạ tầng điện: Toàn xã có 11 trạm biến áp với tổng công suất 

1.170KVA, đang hoạt động tốt; có 6,9 km đường dây trung áp và 39 km hạ áp. 

Xây dựng 02 hệ thống điện trung và hạ áp, thay thế 371 cột điện tại các thôn , 

tổ chức phát quang hành lang điện trên 11km; Tổng số hộ dân và các tổ chức sử 

dụng điện thường xuyên đạt tỷ lệ 100%. 

2.4. Cơ giới hóa trong nông nghiệp: Trên địa bàn xã hiện có 5 máy gặt 

đập liên hợp và 15 máy cày công suất từ 23 mã lực trở lên, 15 xe tải các loại 

đáp ứng cơ bản 100% cơ giới hóa trong sản xuất.   

3. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: 

3.1. Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác: Trên địa bàn xã có 8 doanh 

nghiệp, 3 HTX đang hoạt động có hiệu quả. Cụ thể: 
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- Doanh nghiệp: Có 8 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn gồm:  

Công ty CP Thủy Điện Kẽ Gỗ, Công ty TNHH TM và DV Đại Lộc Phát; 

Công ty CP kinh doanh tổng hợp và XD Phú Thành, Công Ty TNHH Thương 

mại và XD Mỹ Hà; Công Ty TNHH Thương mại và XD 669. 

- Hợp tác xã: HTX chợ Kẽ Gỗ, HTX Vệ sinh môi trường, HTX Dịch vụ 

nông nghiệp. Hiện trạng chung là các HTX sản xuất kinh doanh hiệu quả 

chưa ổn định, chưa được vay vốn kinh doanh, chưa có trụ sở làm việc.  

3.2. Kinh tế trang trại: Hiện có 18 trang trại chăn nuôi kết hợp trồng rừng 

đang hoạt động, tuy nhiên chỉ có 01 trang trại nằm trong quy hoạch, còn lại là 

sản xuất tự phát. Tổng doanh thu năm 2021 đạt khoảng 4 tỷ đồng. Kết cấu hạ 

tầng phục vụ cho sản xuất trang trại còn yếu, vốn phát triển khó khăn, kiến 

thức về phát triển kinh tế trang trại còn hạn chế. Chủ yếu sản xuất theo truyền 

thống chưa tiếp cận được với khoa học kỹ thuật và thị trường tiêu thụ.  

4. Kết quả phát triển các mô hình: Hiện nay, toàn xã có 06 mô hình đạt 

doanh thu từ 500 triệu đồng – dưới 1 tỷ đồng/năm và 08 mô hình có doanh thu 

từ 100 triệu - 500 triệu đồng/năm. Có 25 vườn được công nhận đạt 5/5 tiêu chí 

vườn mẫu. Tiêu biểu như mô hình nuôi ong lấy mật của hội nông dân, mô hình 

gia trại của hộ Dương Văn Chiến thôn Mỹ Hà, hộ Lê Thị Bé thôn Mỹ Phú.... 

5. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP: Năm 2020 xây dựng 

sản phẩm tinh dầu sả chanh, tinh dầu cỏ hôi của hộ bà Phan Thị Ngọc thôn 

Mỹ Yên nhưng do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, hệ thống máy móc, trang thiết 

bị chưa đảm bảo và nguồn nguyên liệu chưa tự cung tự cấp nên chưa đủ điều 

kiện để đánh giá phân hạng sản phẩm. 

6. Kết quả xây dựng nông thôn mới. 

Trên cơ sở Nghị quyết số 51-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội 

đồng nhân dân ban hành nghị quyết về chuyển đổi vị trí các trường học, xây 

dựng hạ tầng nông thôn; Ủy ban nhân dân, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xây 

dựng khung kế hoạch cụ thể, chi tiết, tổ chức, vận động nhân dân thực hiện; các 

chi bộ họp bàn, ban hành nghị quyết, các thôn rà soát, xây dựng phương án tổ 

chức thực hiện; tổ chức ký cam kết thi đua với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn 

vị, các khu dân cư; kiện toàn, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng 
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chí phụ trách tiêu chí; thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở. Hàng 

tuần có đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện tiêu chí, bổ cứu, bàn các biện pháp 

thực hiện, định hình công việc tiếp theo của tuần. 

 Năm 2019, UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay, 

thôn Mỹ Hà, Mỹ Đông, Mỹ Phú đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, bộ mặt 

nông thôn có nhiều khởi sắc, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. 

III. MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế: 

- Sản xuất nông, lâm, thủy sản còn nhỏ lẻ; chưa xác định được loại giống 

chủ lực của địa phương để tập trung chỉ đạo sản xuất.  

- Hình thức liên doanh, liên kết trong sản xuất triển khai chưa rõ nét; các 

mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế tổng hợp vườn đồi nhất là lợi thế về 

kinh tế rừng, chăn nuôi còn ít; các mô hình phát triển kinh tế, THT, HTX hoạt 

động còn hình thức, hiệu quả chưa cao.  

- Công tác phòng ngừa, khống chế dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có 

lúc còn thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao; việc chấp hành quy trình kỹ thuật 

trong khâu sản xuất chưa triệt để, người dân chưa mạnh dạn để thay đổi đang theo 

tập quán cũ. 

- Việc triển khai các chủ trương lớn như phá bờ thửa ở một số đơn vị còn 

gặp khó khăn trong công tác chọn vùng quy hoạch, điều hành máy làm đất, việc 

thực hiện chủ trương và vào cuộc của một số bộ phận cán bộ và nhân dân còn 

hạn chế. 

- Tái đàn trong chăn nuôi còn nhiều khó khăn, do không đáp ứng nhu cầu 

con giống, giá con giống ở mức cao, trong điều kiện của người chăn nuôi còn 

hạn chế sau thời gian dài chịu thiệt hại do thị trường và dịch bệnh. Chăn nuôi 

nông hộ thiếu các giải pháp an toàn về dịch bệnh nên để dịch bùng phát trở lại, 

đến cuối năm 2021 giá gia súc thương phẩm giảm sâu làm giảm thu nhập của 

người dân. Bên cạnh đó việc đầu tư cho bảo vệ môi trường xử lý chất thải chưa 

tương xứng với quy mô sản xuất nên tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra. 

- Chất lượng quy hoạch còn thấp đặc biệt là quy hoạch nông thôn mới chưa 

phát huy được hiệu quả lợi thế, vẫn còn tình trạng quy hoạch treo. Công tác 
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quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch  vẫn còn lúng túng. Cơ sở hạ tầng 

chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển toàn diện và hiện đại. 

- Nhu cầu về nguồn vốn sản xuất chưa được đáp ứng kịp thời, việc đầu tư 

vào nông nghiệp còn thấp, rủi ro cao, chưa thu hút được các doanh nghiệp liên 

doanh liên kết. 

2. Nguyên nhân:  

 - Thời tiết diễn biến bất thuận, khó lường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

nên công tác sản xuất gặp nhiều khó khăn. 

- Dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm chưa được  kiểm soát triệt để  ảnh 

hưởng đến việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch tại cơ sở. 

- Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức trong việc tuyên truyền, phổ biến, 

triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp 

của tỉnh, huyện, đã ảnh hưởng lớn đến việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân, 

người dân mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh nông, lâm thủy sản 

- Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất chưa mạnh dạn, khả năng 

nhân rộng mô hình có hiệu quả vào sản xuất đại trà còn hạn chế. Thị trường 

tiêu thụ nông sản bấp bênh, thiếu ổn định, giá dịch vụ đầu vào cao gây áp lực 

cho người sản xuất 

- Vai trò của quy hoạch trong chiến lược phát triển chưa thể hiện rõ, việc 

sản xuất tự phát không theo quy hoạch vẫn diễn ra. 

Phần thứ ba 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

- Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông 

nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất 

lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao góp phần quan trọng trong 

việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.  
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- Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người 

tham gia sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp để phát triển 

sinh kế đa dạng, giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn.  

- 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 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:  

 - Tốc độ tăng trưởng hằng năm ngành nông nghiệp: 4%; phấn đấu đến 

năm 2025: Cơ cấu kinh tế: 52,5% nông lâm thủy sản, 47,5% thương mại dịch 

vụ; Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 95 triệu đồng/ha. 

 - Nâng cao thu nhập và tăng mức sống cho dân cư nông thôn, giảm tỷ lệ hộ 

nghèo. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu 

đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%, hộ cận nghèo xuống 

dưới 2,5%. 

- Phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 

2025; xây dựng thêm 5 khu mẫu đạt chuẩn, 90 vườn mẫu; 1 sản phẩm đạt 

chứng nhận OCOP. 

- Thành lập mới 03 doanh nghiệp, 05 HTX; phấn đấu đến năm 2025 có 

10 mô hình sản xuất đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm và 30 mô hình đạt 

doanh thu trên 500 triệu đồng/năm; có 50% hộ dân phát triển các mô hình 

kinh tế hộ gia đình có hiệu quả. 

- Diện tích sản xuất lúa hàng hóa có chất lượng cao theo hướng liên kết 

đạt 200ha; năng suất lúa bình quân đạt từ 52 - 56 tạ/ha; tổng sản lượng lương 

thực ước đạt từ 5.800 - 6.000 tấn/năm. Khai thác và trồng mới trên 200 ha 

rừng/năm, tỷ lệ che phủ rừng trên 57%. Đến năm 2025 tổng đàn trâu bò đạt 

trên 4.500 con, đàn lợn 2.000 con, đàn gia cầm trên 80.000 con. 



 12 

- Tiếp tục thực hiện phá bờ thửa nhỏ, tích tụ ruộng đất phấn đấu đạt 50% 

diện tích. Xây dựng ít nhất 02 mô hình liên kết sản xuất theo hướng hữu cơ. 

II.  NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

1. Hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và 

yêu cầu thị trường: Tăng cường tổ chức sản xuất theo hướng liên doanh, liên 

kết; tiếp tục triển khai chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học kỷ 

thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, sử dụng các giống mới ngắn ngày có năng 

suất, chất lượng cao. Xác định các sản phẩm chủ lực để tập trung sản xuất như: 

chăn nuôi trâu, bò, lợn hữu cơ, gà thả vườn, lạc, sắn, ngô, cỏ nguyên liệu, cây 

ăn quả và cây lâm nghiệp; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng thôn 

xóm, trong đó: tập trung xây dựng các mô hình sản xuất rừng tổng hợp ở Mỹ Hà, Mỹ 

Phú, Mỹ Đông, Mỹ Lâm; mô hình sản xuất vườn đồi kết hợp nuôi ong lấy mật; xây 

dựng các vùng sản xuất thâm canh cây lúa có năng suất, chất lượng cao ở thôn Mỹ 

Phú, Mỹ Đông, Mỹ Trung, Mỹ Lâm; hình thành các vùng sản xuất màu tập trung tại 

thôn Mỹ Yên, Mỹ Sơn, Mỹ Trung, Quốc Tuấn; xây dựng mô hình nuôi trồng thủy 

sản quy mô lớn tại thôn Quốc Tuấn, thôn Mỹ Yên,... khuyến khích thử nghiệm các 

mô hình sản xuất loại cây, chăn nuôi các loại con có đặc tính phù hợp vào địa bàn. 

a) Trên lĩnh vực trồng trọt 

- Tập trung rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đề án của 

huyện về cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

- Thực hiện theo quy hoạch vùng trồng cây ăn quả thôn Mỹ Đông, Mỹ Phú 

với diện tích 23,2ha, thôn Mỹ Hà với diện tích 9,0ha; vùngtrồng rau củ quả công 

nghệ cao thôn Mỹ Sơn với diện tích 1,8ha ;thôn Mỹ Lâm với diện tích 2,1ha. 

- Triển khai điểm các mô hình sản xuất đậu tương, ngô theo hướng hữu cơ. 

b) Trên lĩnh vực chăn nuôi 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng linh 

hoạt về đối tượng, quy mô nuôi theo nhu cầu thị trường. Phát triển bền vững các 

chuỗi liên kết; xây dựng các chuỗi cung ứng sản phẩm sạch từ sản xuất đến tiêu 

thụ; kiểm soát chặt chẽ về bảo vệ môi trường, ưu tiên phát triển chăn nuôi trang 
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trại, gia trại tách khỏi khu dân cư và tổ chức lại hợp lý chăn nuôi nông hộ. Phát 

triển hài hòa các đối tượng nuôi khác với việc phát triển chăn nuôi lợn. 

- Tập trung phát triển các loại sản phẩm chăn nuôi giống bản địa, đặc sản, 

áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất hữu cơ phù hợp với từng phân khúc thị 

trường, thị hiếu tiêu dùng; theo từng thời điểm, tính toán và tổ chức phát triển 

hợp lý quy mô theo nhu cầu tiêu dùng nội địa để giảm áp lực về thị trường đầu 

ra sản phẩm; có giải pháp quản lý việc tái đàn, tăng đàn khi thị trường biến 

động tăng. 

- Tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về 

giống, thức ăn và quy trình chăn sóc, chọn lọc, loại thải con giống năng suất 

kém nhằm hạ giá thành sản phẩm. Tăng cường công tác thú y, chỉ đạo quyết liệt 

và thực hiện tốt công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm, không để dịch 

bệnh lây lan trên địa bàn. 

c) Trên lĩnh vực thủy sản 

- Khảo sát đánh giá lại diện tích mặt nước hiện có, đất sử dụng trong nuôi 

trồng thủy sản và có đủ điều kiện để nuôi trồng thủy sản như ao hồ, mặt nước 

hiện có để mở rộng diện tích. 

- Tiến hành giao đất, cho thuê đất cho các hộ dân có nguyện vọng nuôi cá, 

vận động các hộ chuyển đổi tích tụ đất nông nghiệp của hộ gia đình về một nơi 

để thuận tiện trong việc xây dựng mô hình Vịt, Cá, Lúa. 

 - Đưa các loại con giống đảm bảo chất lượng vào nuôi thả để đưa lại hiệu 

quả kinh tế thực chất. Đặc biệt là các vùng nằm trong quy hoạch  như  vùng nuôi 

trồng thủy sản thôn Quốc Tuấn với diện tích 7,8ha; vùng Trọt Hường, thôn Mỹ 

Đông với diện tích 3,3ha; vùng Bàu Bục Mạ, thôn Mỹ Sơn với diện tích 2,23ha; 

vùng thôn Mỹ Yên, Mỹ Hà với diện tích 3,3ha. 

d) Trên lĩnh vực lâm nghiệp 

- Khảo sát lại số đất rừng hiện có mà  xã chưa đưa vào quản lý để giao cho 

các hộ dân sản xuất ổn định, định hướng đầu ra cho sản phẩm từ rừng. Đồng 

thời phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ và phòng chống cháy rừng có 

hiệu quả. Các vùng trồng cây lâu năm đã được xác định trong quy hoạch như 

thôn Mỹ Hà với diện tích 256,86ha. 
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 - Thực hiện cấp chứng chỉ FSC cho các nhóm hộ trồng rừng trên địa 

bàn xã, phấn đấu đến năm 2025 có từ 70% diện tích được cấp chứng chỉ. Tổ 

chức sản xuất theo chuỗi sản phẩm từ trồng rừng, thu mua nguyên liệu, chế biến và 

tiêu thụ sản phẩm. 

e) Sản phẩn OCOP: Trong giai đoạn từ 2021 – 2025 trên địa bàn xã phấn 

đấu đưa 2 sản phẩm đạt chuẩn Ocop từ 3 sao trở lên (trọng tâm sản phẩm Mật 

ong và chè Vằng); có đội ngũ cán bộ chuyên sâu về OCOP và mọi người dân 

trên địa bàn xã hiểu tự lực, sáng tạo khởi nghiệp trong các tầng lớp nhân dân. 

2. Tổ chức các khâu quan trọng trong sản xuất, nâng cao hiệu quả, đảm 

bảo phát triển bền vững: 

- Thành lập các Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh 

doanh giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư, phân bón,... kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành, cụ thể:  

- Theo dõi kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ, bao bì nhãn mác, hồ sơ 

chất lượng, danh mục sản phẩm các loại hàng hóa vật tư nông nghiệp kinh 

doanh trên địa bàn. 

3. Thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị, các mô hình nông 

nghiệp tiên tiến 

- Xây dựng các “chuỗi giá trị ngành hàng” cho sản phẩm chủ lực của địa 

phương, xây dựng và  phát triển 01 HTX dịch vụ đảm bảo các khâu từ cung ứng đầu 

vào đến đầu ra cho sản xuất. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để hình thành 

các chuỗi giá trị. 

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp mới: Nhân rộng 

mô hình sản xuất hữu cơ có liên kết với tập đoàn Quế Lâm và các doanh nghiệp 

khác. Phát triển du lịch trải nghiệm tại vùng hồ Kẽ Gỗ gắn với tua tuyến du lịch của 

huyện Cẩm Xuyên, và các sản phẩm chè vằng, mật ong... phục vụ du lịch tâm linh 

như chùa Thượng Đẳng, miếu thờ LiBi... Khuyến khích  đầu tư xây dựng mô hình 

rau củ quả công nghệ cao tại thôn Mỹ Sơn với diện tích 1,8ha, thôn Mỹ Lâm 2,1ha. 

Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp tua tuyến du lịch Kẽ Gỗ tại thôn Mỹ Đông, Mỹ 

Phú 23,2ha theo quy hoạch được phê duyệt 
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4. Phát triển kinh tế nông thôn tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư 

nông thôn: 

- Về Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng: Thu hút đầu tư xây dựng tiểu thủ 

công nghiệp tại vùng Trèo Nghe thôn Mỹ Sơn 2,71 ha nhằm tạo việc làm cho 

lao động địa phương. 

- Lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch: Thực hiện Quy hoạch đất khu du 

lịch sinh thái vùng Kẻ Gỗ với diện tích 572 ha, vùng phát triển thương mại dịch 

vụ vùng Sơn Trụ với diện tích 13ha, xây dựng công viên sinh thái vùng Hà 

thôn Mỹ Trung với diện tích 3,0ha 

- Ngành nghề nông thôn: Đa dạng hóa ngành nghề nông thôn nhằm giải 

quyết nhu cầu việc làm cho các tầng lớp lao động. Xây dựng làng nghề mây 

tre đan gắn với vùng cung cấp nguyên liệu của khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ 

Gỗ, gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với dịch vụ du lịch và bảo tồn, 

phát triển văn hóa truyền thống. 

- Hình thành các tổ chức kinh tế chính thức  như HTX nuôi ong Cẩm Mỹ, HTX 

trồng vằng... có liên kết và hoạt động hiệu quả. 

- Phát triển các tổ chức của nông dân, người lao động: Đổi mới hoạt động của 

hội nông dân xã trở thành đầu mối hình thành các tổ chức sản xuất cho người nông 

dân theo từng nhóm sản phẩm chủ lực của địa phương. 

- Phát triển kinh tế trang trại, gia trại và kinh tế hợp tác: Đầu tư xây xây dựng 

trang trại tổng hợp vùng Động Trưởng, thôn Mỹ Lâm với diện tích 4ha; thôn Mỹ 

Đông với diện tích 1,48ha. 

- Tăng cường ứng dụng cơ giới hóa trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị 

sản xuất nông nghiệp, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, từng loại cây 

trồng, vật nuôi.  

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. Nâng cấp hệ thống đường trục xã 11,4km và 4,56km đường trục thôn 

bằng rải thảm cacboncor,  
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- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường huy động, vận động sự 

đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn, tranh thủ tối đa các cơ 

chế hỗ trợ xi măng của tỉnh, của huyện, tập trung chỉ đạo xây dựng đường giao 

thông nông thôn, kênh mương nội đồng, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 95% các 

tuyến đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm và đường giao thông nội đồng, kênh 

mương thủy lợi được bê tông hóa nâng cấp đạt chuẩn. 

- Tập trung mọi nguồn lực, kêu gọi tối đa các nguồn đầu tư xây dựng 

đường trục xã TX05, hệ thống gồm cầu Bến Đá góp phần hình thành trục phát 

triển kinh tế xã hội mới từ Quốc lộ 8C đi Mỹ Yên – Mỹ Phú – Mỹ Đông và từ 

QL8C đi Mỹ Trung – Mỹ Lâm. Tiếp tục thu hút các dự án, công trình, hạng 

mục để nâng cấp, hoàn thiện các công trình thiết yếu phục vụ học tập, sinh 

hoạt và sản xuất của nhân dân như: trường Tiểu học, Mầm non, Trạm y tế, 

chợ Kẻ gỗ, trụ sở làm việc, các tiểu khu vui chơi cho người già và trẻ em, 

trung tâm công viên và thể thao xã... đảm bảo đạt tiêu chuẩn. Quản lý chặt 

chẽ quy hoạch, kêu gọi đầu tư, hình thành các trung tâm du lịch Kẻ gỗ. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, phát huy hơn nữa vai trò 

của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng từ xã đến thôn xóm; đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn xây dựng nông 

thôn mới; thường xuyên rà soát giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản. 

- Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Phấn đấu đạt  

20/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, có 2 sản phẩm được đánh giá đạt Ocop 3 sao 

trở lên; nâng mức thu nhập của người dân lên 55 triệu đồng/người/năm; Củng cố các 

tiêu chí đối với các thôn Mỹ Hà, Mỹ Phú, Mỹ Đông đã đạt khu dân cư kiểu mẫu, tập 

trung xây dựng các thôn Mỹ Trung, Mỹ Sơn, Quốc Tuấn đạt khu dân cư kiểu mẫu, 

xây dựng từ 30-50 vườn mẫu đạt chuẩn. 

6. Bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thích nghi biến đổi khí hậu: 

- Nâng cao năng lực nhận thức về việc canh tác, ứng dụng các công nghệ 

mới trong sản xuất nông nghiệp để thích ứng với biến đổi khí góp phần cải 

thiện cuộc sống của người dân. Việc ứng dụng các thông tin về khí hậu, thời 

tiết phải được người nông dân tiếp nhận, đưa vào trong các phương thức canh 
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tác mới nhằm nâng cao sản lượng và giá trị sản phẩm từ đó nâng cao được 

mức thu nhập đời sống hàng ngày. 

- Chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ 

thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của thiên 

tai, ngập lụt; chủ động di dời, sắp xếp dân cư ở các vùng có nguy cơ thiên tai 

nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Thực hiện tốt quy chế bảo vệ môi trường, duy trì công tác vệ sinh môi 

trường hàng tuần; tuyên truyền vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, 

sử dụng chế phẩm sinh học ủ phân vi sinh, sử dụng đêm lót sinh học trong chăn nuôi. 

- Rà soát khảo sát các hộ gia đình chưa có công trình vệ sinh, nhà tắm, công 

trình chăn nuôi chưa đảm bảo tuyên truyền vận động nhân dân di dời, xây mới, 

sửa chữa để đạt chuẩn. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh đảm 

bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. 

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác tuyên truyền, đổi mới tư duy: 

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất về tính tất yếu 

và tầm quan trọng của việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong cả hệ thống 

chính trị, từ cấp xã đến cơ sở, các doanh nghiệp và người dân về xây dựng nền 

nông nghiệp hàng hoá, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và thích ứng với 

biến đổi khí hậu; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, ngành, 

địa phương, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội nhằm tạo sức 

mạnh tổng hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương tái cơ cấu. 

- Tuyên truyền thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, truyền 

thống, sang phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, tổ chức lại sản xuất theo hướng 

doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất; thực hiện tích tụ ruộng đất. 

2. Giải pháp về quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch 

- Bám sát quy hoạch tổng thể của xã giai đoạn 2021- 2030, huy động nguồn 

lực từ xã hội hóa, tranh thủ sự giúp đỡ của doanh nghiệp, các cấp các ngành để 

đầu tư xây dựng đảm bảo xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, công trình phúc lợi 

được đảm bảo, các công trình đầu tư phải mang tính hiện đại. 
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- Thực hiện tốt công tác chuyển đổi tích tụ ruộng đất lần 3, nhằm giảm tối 

đa số thửa trên hộ, trong đó từ 75 -80% số hộ sử dụng 1 thửa và diện tích sau khi 

chuyển đổi được đo vẽ lại bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp và 

triển khai sản xuất theo quy hoạch; rà soát những vùng không chủ động nước 

chuyển sang trồng các loại cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao. 

- Động viên khuyến khích phát triển doanh nghiệp, HTX, dịch vụ thương 

mại và các ngành nghề phụ khác trên địa bàn; tập trung liên kết với doanh 

nghiệp về bao tiêu sản phẩm, xây dựng cánh đồng mẫu, xây dựng thành công Du 

lịch trải nghiệm nông thôn nằm trong chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. 

Phấn đấu xây dựng thành công ít nhất 1 sản phẩm Ocop. 

3. Giải pháp về xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường huy động, vận động sự 

đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn, tranh thủ tối đa các cơ 

chế hỗ trợ xi măng của tỉnh, của huyện, tập trung chỉ đạo xây dựng đường giao 

thông nông thôn, kênh mương nội đồng, phấn đấu đến năm 2025 có 95% các 

tuyến đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm và đường giao thông nội đồng, kênh 

mương thủy lợi được bê tông hóa nâng cấp đạt chuẩn. Tiếp tục thu hút các dự 

án, công trình, hạng mục để nâng cấp, hoàn thiện các công trình thiết yếu phục 

vụ học tập, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 

- Tập trung mọi nguồn lực, kêu gọi tối đa các nguồn đầu tư xây dựng đường 

trục xã TX01, TX05, hệ thống gồm cầu Bến Đá, cầu Bến Sặt, các cầu bắc qua 

kênh N1 (Mỹ Hà, Mỹ Phú, Mỹ Đông) góp phần hình thành trục phát triển kinh 

tế xã hội mới từ Quốc lộ 8C đi Mỹ Yên – Mỹ Phú – Mỹ Đông và từ QL8C đi 

Mỹ Trung – Mỹ Lâm. Nâng cấp kênh bàu Chiếng thôn Mỹ Đông, kênh 0A, 0B 

đáp ứng yêu cầu sản xuất. 

4. Giải pháp theo từng nhóm nhiệm vụ: 

4.1. Về sản xuất nông nghiệp: 

- Tập trung rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đề án của 

huyện về cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục triển khai 
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chuyển đổi, tập trung ruộng đất, ứng dụng khoa học kỷ thuật, sử dụng các giống 

mới ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao. Xác định các sản phẩm chủ lực để 

tập trung sản xuất như: chăn nuôi trâu, bò, lợn hữu cơ, gà thả vườn, lạc, sắn, 

ngô, cỏ nguyên liệu, cây ăn quả và cây lâm nghiệp; phát huy tiềm năng, lợi thế 

của từng vùng, từng thôn xóm, trong đó: tập trung xây dựng các mô hình sản xuất 

rừng tổng hợp; mô hình sản xuất vườn đồi kết hợp nuôi ong lấy mật; xây dựng các 

vùng sản xuất thâm canh cây lúa có năng suất, chất lượng cao; hình thành các vùng 

sản xuất màu tập trung,... mạnh dạn kết hợp, khuyến khích thử nghiệm các mô hình 

sản xuất loại cây, chăn nuôi các loại con có đặc tính phù hợp vào địa bàn. 

- Tăng cường công tác thú y, chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt công tác 

tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm, tập trung mọi giải pháp phòng chống và 

kiểm soát dịch bệnh, nhất là bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu phi, H5N6,.. 

và các dịch bệnh mới phát sinh trên địa bàn. 

4.2. Về  Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng, ngành nghề nông thôn: Quan tâm 

công tác xây dựng và phát triển tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống. 

Gắn sản xuất với phát triển công nghiệp bảo quản, chế biển nông sản và hình 

thành các làng nghề, ngành nghề nông thôn vừa thúc đẩy sản xuất, vừa tiêu thụ 

kịp thời nông sản cho nông dân và đa dạng hóa sản phẩm cho tiêu dùng; khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh và 

ứng dụng công nghệ cao; giảm tiêu thụ sản phẩm dạng thô. Phát triển đa dạng 

các loại hình dịch vụ ở nông thôn (giống, vật tư, tín dụng, tư vấn sản xuất - kinh 

doanh, xuất khẩu,…) gắn với đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm và thực hiện 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

4.3. Lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch: 

- Mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh trên địa bàn; khuyến 

khích thành lập các doanh nghiệp, HTX, THT dịch vụ tổng hợp, góp phần giải quyết 

việc làm, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và nâng cao thu nhập cho nhân 

dân. Phát triển, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái Kẻ gỗ gắn với du lịch tâm linh 

đền thờ Cố tổng Bí thư Lê Duẫn, đền thờ liệt sỹ LIBI vùng hồ Kẻ gỗ, chùa Thượng 

Đẳng. Xây dựng, hình thành một số sản phẩm thương hiệu địa phương như rượu 

Sim Kẻ gỗ, dầu sả chanh Kẻ gỗ, Mật ong Kẻ gỗ, chè Vằng Kẻ gỗ,... 
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- Tạo điều kiện và khuyến khích cho thuê đất mở rộng mặt bằng để sản xuất 

kinh doanh, từng bước đa dạng hóa các loại hình thương mại, dịch vụ gắn với du lịch 

trên địa bàn; tập trung huy động nguồn lực xây dựng và nâng cấp chợ chợ Kẻ gỗ và 

chuyển đổi hình thức quản lý chợ góp phần đáp ứng nhu cầu của nhân dân; thường 

xuyên phối hợp kiểm tra các hoạt động kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm 

trên địa bàn, góp phần đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và người tiêu dùng 

4.4. Về đổi mới hình thức tổ chức sản xuất 

- Dựa trên nền tảng là các nhóm hộ cùng sản xuất hệ thống cơ cấu cây trồng 

trên cùng một thôn, một khu vực và trên tinh thần tự nguyện để khuyến khích 

thành lập các tổ hợp tác sản xuất theo hệ thống trang trại với hình thức góp cổ 

phần giữa nhóm nông hộ đó (góp ruộng đất, vốn, công sức...). Người đứng đầu 

trang trại đó là cá nhân ưu tú trong nhóm nông hộ tự bình bầu, thành viên được 

hưởng quyền lợi dựa trên phần đóng góp. Cá nhân thành viên có thể chuyển đổi 

sang ngành nghề khác và vẫn được hưởng lợi ích, quyền lợi từ việc góp ruộng, 

vốn... Đây là hướng đi trong tương lai, góp phần tích tụ ruộng đất nhưng không 

ảnh hưởng quyền sử dụng đất của các nông hộ hiện nay. Như vậy, tổ chức hợp 

tác với hình thức đóng góp cổ phần vừa giải quyết được vấn đề khuyến khích 

chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp sang ngành nghề khác, vừa giải quyết 

được tâm lý của nông dân là vấn muốn bám trụ trên đồng ruộng sợ rủi ro đối với 

các ngành nghề khác. 

 - Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển vườn mẫu theo tiêu 

chí nông thôn mới. Vận động nhân dân mạnh dạn trong vay vốn đầu tư sản xuất. 

Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; 

liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững. Đổi mới phương 

thức hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên các lĩnh vực, đi vào thực 

chất, không chạy theo tiêu chí số lượng. Hỗ trợ các HTX dịch vụ nông nghiệp 

hoạt động đa dịch vụ từ dịch vụ đầu vào đến dịch vụ tiêu thụ nông sản  

 - Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn có 1 doanh nghiệp (tổng hợp thu 

mua nông, lâm, sản, dịch vụ, thương mai, xây dựng) giải quyết cho từ 300-400 

lao động trên địa bàn, tạo thu nhập ổn định. 
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 - Tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn về chính sách thủ tục, mặt bằng sản 

xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo thuận lợi cho việc sản xuất phát triển của 

doanh nghiệp. Kêu gọi sự hỗ trợ của cấp trên, con em địa phương có điều kiện 

về đầu tư trên quê hương. 

4.5. Về xây dựng nông thôn mới 

- Tiếp tục phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn 

mới; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã và Ban phát triển 

cấp thôn, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên gắn với nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động thường xuyên của các ban 

ngành, đoàn thể từ xã đến thôn xóm. Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí 

theo quyết định 05. 

- Triển khai kịp thời các cơ chế chính sách mới của tỉnh, của huyện, ban 

hành các cơ chế chính sách của xã khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng 

khu dân cư kiểu mẫu; xây dựng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao, ưu tiên và 

tạo điều kiện thành lập mới các doanh nghiệp, HTX, THT. Tập trung mọi nguồn 

lực, huy động sự đóng góp của nhân dân, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn vốn để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, quan tâm đầu tư 

nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn như: điện, giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, 

trường học, chợ... hình thành tuyến du lịch cộng đồng gắn với lợi thế vườn đồi 

Mỹ Hà – Mỹ Phú – Mỹ Đông; chú trọng công tác quản lý và thực hiện quy 

hoạch, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch một cách phù hợp với điều kiện thực tế. 

5. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực  

 a) Đào tạo kiến thức cho nông dân 

 - Thường xuyên tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho nhân dân, quan 

tâm công tác đào tạo và dạy nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức đào tạo nghề 

cho nông dân đưa các tiến bộ khoa học kỷ thuật, phòng chống dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm và trên cây trồng. Phối hợp với các ban ngành, trung tâm 

chuyển giao khoa học kỷ thuật huyện, tỉnh để tập huấn đào tạo kỷ thuật về sản 

xuất, chăn nuôi, 100% các hộ sản xuất chăn nuôi được tập huấn KHKT. 

- Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu về khoa học công nghệ: Công nghệ 

sinh học: giống, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất, xử lý môi trường; 
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 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để lan tỏa các mô hình thủy sản hiệu quả 

tại địa phương để người dân áp dụng.   

 - Về tổ chức các lớp học ngắn ngày: Đồng thời phối hợp thực hiện tốt các 

chương trình về đào tạo nghề cho nông dân, các chương trình dự án, phối hợp 

với các tổ chức đoàn thể quần chúng, thôn xóm để tổ chức các lớp tập huấn học 

tập kỷ thuật chăn nuôi sản xuất đúng quy trình, chỉ đạo tốt việc điều hành của 

trung tâm học tập cộng đồng. 

 b) Đào tạo chuyển đổi nghề nông thôn 

 - Định hướng đến năm 2025 lao động nông nghiệp qua đào tạo 60%, bình 

quân mỗi năm được đào tạo tập huấn 200-300 lao động về các ngành nghề để 

từng bước chuyển đổi nghề trong lao động nông thôn. 

 - Hình thức đào tạo theo các mô hình liên kết có đầu ra phù hợp với nhu 

cầu phát triển của xã hội. Lập đề án để thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề 

theo chính sách của Nhà nước đối với người lao động học nghề kịp thời. 

 c) Đào tạo cán bộ quản lý 

 - Cán bộ cấp xã, chủ nhiệm hợp tác xã đảm bảo 100% có trình độ trung 

cấp chuyên môn trở lên, đào tạo cán bộ thôn, các chủ trang trại về kỷ năng quản 

lý tài chính, kinh doanh, điều hành công việc. 

 - Về chính sách đối với cán bộ cử đi học, ngoài hưởng lương phụ cấp theo 

quy định, UBND xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ một phần nguồn ngân sách để hỗ 

trợ một phần học phí trong quá trình học tập. 

 6. Giải pháp về thị trường 

- Đẩy mạnh công tác liên kết, củng cố và phát triển thị trường truyền thống, 

các thị trường lớn và tìm kiếm các thị trường mới. Hỗ trợ  người sản xuất nắm 

bắt thông tin, dự báo thị trường để điều chỉnh phương án sản xuất phù hợp; Hỗ 

trợ xây dựng các chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn có xác 

nhận, gắn với truy xuất nguồn gốc, xây dựng và phát triển thương hiệu của các 

sản phẩm nông nghiệp OCOP nâng cao giá trị và khả năng lưu thông của hàng 

hóa (như: mật ong, gạo, chè vằng, lợn hữu cơ, cam ,tinh dầu sả chanh...), tham 

gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ về nông sản.  
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 - Cần tập trung vào các mặt hàng như sản xuất lúa chất lượng cao, giống, 

các sản phẩm về chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi bò theo hướng liên kết với doanh 

nghiệp và các sản phẩm hiện có trên địa bàn.  

 - Từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của đơn vị, mở rộng 

thị trường tiêu thụ không để tư thương ép giá. 

7. Giải pháp về cơ chế chính sách: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, 

tạo động lực mới cho cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nông thôn: Tiếp tục thực hiện 

hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành; đồng thời 

tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách của xã nhằm 

tạo điều kiện để nông dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn 

vốn và thị trường để mở rộng sản xuất hàng hoá. Trong đó, ưu tiên nhóm các 

chính sách khuyến khích  đầu tư xây dựng các chuỗi bảo quản, chế biến nông 

sản; nhóm chính sách xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm thông qua 

chương trình OCOP và nhóm chính sách tích tụ ruộng đất nhằm tạo các vùng 

sản xuất hàng hóa quy mô lớn.  

8. Giải pháp về công tác quản lý nhà nước: Tăng cường quản lý nhà 

nước trên các lĩnh vực. Tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ các vướng mắc 

trong việc thuê đất, thực hiện thủ tục đầu tư. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý 

chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm các cơ sở đủ điều kiện và 

cơ sở không đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên 

các phương tiện thông tin, đại chúng để người dân biết, lựa chọn; xử lý nghiêm 

các hành vi về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và NTTS; quản lý, kiểm soát chặt 

chẽ giết mổ gia súc, gia cầm; quản lý bảo vệ rừng tại gốc. Tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất tập trung. 

9. Giải pháp về huy động nguồn lực: Tiếp tục huy động các nguồn lực xã 

hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; thu hút đầu tư nhằm 

đáp ứng yêu cầu nền sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, hiện đại. Ưu tiên nguồn lực, 

lồng ghép các chương trình dự án, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân tự bỏ vốn để đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ 

sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về sản xuất hàng hóa; đồng thời mở 
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cơ hội đầu tư mới cho các hoạt động du lịch sinh thái... góp phần hoàn thành các 

chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. 

10. Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Tăng 

cường chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ, coi đây là động lực cho 

phát triển nông nghiệp, nông thôn; gắn ứng dụng khoa học công nghệ với cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục chuyển giao, ứng dụng nhanh thành tựu 

KHCN tiên tiến về công tác giống, quy trình sản xuất, công nghiệp bảo quản, chế 

biến  nhằm cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia 

tăng các loại nông sản. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, mô hình có lợi thể 

và thử nghiệm các đối tượng cây trồng, vật nuôi mới vào địa phương. 

IV. VỐN VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN  

1. Dự kiến tổng nhu cầu vốn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai 

đoạn 2022-2025: 101,9 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách các cấp: 4 tỷ đồng; Vốn 

lồng ghép: 91,2 tỷ đồng; Huy động nhân dân: 6,7 tỷ đồng. 

2. Dự kiến khả năng huy động các nguồn lực: Tích cực kêu gọi các dự án 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: giao thông, trường học, hạ tầng thương mại nông 

thôn; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, 

các nguồn đầu tư xã hội, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn; 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch xen dắm dân cư, tạo nguồn thu cho ngân sách 

xã thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; Tăng cường các khoản thu, đặc biệt là các 

khoản thu, lệ phí trước bạ… đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên trên địa bàn. 

 

Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Tổ chức tuyên truyền quán triệt thực hiện đề án. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền sự vào 

cuộc của MTTQ, ban chỉ đạo XDNTM, các tổ chức đoàn thể quần chúng, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên, bám sát các đơn vị chỉ đạo coi 

đây là nhiệm vụ xuyên suốt và thường xuyên. 
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-  Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo nghề sâu 

rộng trong quần chúng nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà 

nước và chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM để người dân nhận thức được 

vai trò trách nhiệm và quyền lợi của mình trong xây dựng NTM, nâng cao trình 

độ nhận thức, trình độ KHKT để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. 

- Triển khai kịp thời các chính sách của Nhà nước về đầu tư phát triển sản 

xuất, chăn nuôi, xây dựng cơ sở hạ tầng để nhân dân được tiếp cận và hưởng lợi. 

Kết hợp và tranh thủ các chương trình dự án đồng thời vận động sự hỗ trợ của 

con em và các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng.  

- Thực hiện thường xuyên, kịp thời, tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để 

kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; có cơ chế khen thưởng những cá 

nhân tập thể hoàn thành tốt, chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chưa tốt. 

2. Phân công trách nhiệm cụ thể: 

- Ban nông nghiệp: Chủ trì phối hợp với các ban ngành cấp xã chỉ đạo 

triển khai thực hiện đề án; Tham mưu triển khai các nội dung về ứng dụng 

chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp đặc biệt là công nghệ 

cao, công nghệ hữu cơ. Thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc các thôn 

xóm thực hiện. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện hàng năm báo cáo 

UBND xã và UBND huyện. 

- Các ban ngành cấp xã: theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động 

tham mưu phối hợp ban nông nghiệp, các đơn vị thôn triển khai kịp thời, có 

hiệu quả các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý. 

- Ban Tài nguyên môi trường – xây dựng: Tham mưu quản lý kiểm soát 

chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, tham mưu triển khai tích tụ 

ruộng đất, phát triển đất sản xuất nông nghiệp. Thực hiện quản lý nhà nước về 

môi trường trong nông nghiệp nông thôn đảm bảo hiệu quả . 

- Chuyên trách nông thôn mới: Hướng dẫn thực hiện xây dựng thương 

hiệu sản phẩm OCOP, tham mưu các nội dung về xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn 

- Ban Tài chính ngân sách: Tham mưu phương án phân bổ nguồn vốn 

ngân sách, hướng dẫn sử dụng kinh phí để thực hiện các nội dung đề án. 
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- Ban Văn hóa chính sách: Tham mưu thực hiện có hiệu quả chương trình 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chính sách về chuyển đổi nghề, tạo 

việc làm khu vực nông thôn. 

- Các thôn triển khai tuyên truyền đề án đến tận hộ dân. Thực hiện đề án 

phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Vận động 

nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.  

3. Công tác phối hợp báo cáo sơ tổng kết rút kinh nghiệm.  

3.1. Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào đề án đã xây dựng, tổ chức thực hiện 

một cách có hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện đề án có những khó 

khăn vướng mắc hoạch chưa phù hợp cần bổ sung sữa đổi thì tiến hành bổ sung 

sữa đổi trình Hội đồng nhân dân xã xem xét cho ý kiến để bổ sung sữa đổi cho 

phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. 

3.2. Công tác phối hợp với các tổ chức hội: 

- Triển khai đảm nhận các tuyến đường liên xã, liên thôn, liên xóm, xây 

dựng tuyến đường do từng tổ chức hội tự quản. 

- Phối hợp hội liên hiệp phụ nữ: Xây dựng phương án, kế hoạch, chương 

trình vệ sinh môi trường, vận động hội viên xây dựng bể biogas, nhà vệ sinh tự 

hoại tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án. Thành lập các tổ hợp tác chăn nuôi 

theo quy mô nông hộ.  

- Phối hợp hội nông dân: Thành lập 1-2 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. 

Tiếp cận và tổ chức triển khai giải ngân các nguồn vốn vay của ngân hàng chính 

sách nhằm phát triển kinh tế hộ. Hướng dẫn nông dân thực hiện các chủ trương 

của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, tham gia các chủ trương về kinh tế 

hợp tác, các dự án, chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương. 

- Phối hợp hội cựu chiến binh: Tổ chức triển khai xây dựng mô hình xóa bỏ 

vườn tạp theo đề án của UBND xã; huy động đóng góp ngày công, vận động gia 

đình tham gia vào chương trình làm đường bê tông nông thôn, tuyên truyền vận 

động hội viên đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình. 

- Phối hợp Đoàn thanh niên: Thực hiện các chương trình hành động như 

“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, xây dựng các mô hình kinh tế, 

mô hình thanh niên lập nghiệp. Tổ chức, tư vấn, hỗ trợ đoàn viên về việc làm, 
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kỹ năng tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, kiến thức quản lý kinh tế, đồng thời nắm bắt 

nhu cầu, nguyện vọng về nghề nghiệp, việc làm của thanh niên trên địa bàn, lập 

danh sách đăng ký và phối hợp với các ngành chức năng tiến hành đào tạo nghề 

cho thanh niên theo chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp xã tiếp tục thông tin tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đề án phát triển 

sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới. 

 

Phần thứ năm 

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 

1. Đối với Phòng NN & PTNT và Trung tâm chuyển giao KHKT huyện: 

Quan tâm tham mưu với UBND huyện Cẩm Xuyên phê duyệt đề án để xã 

triển khai thực hiện. Thành lập tổ công tác theo dõi, chỉ đạo giúp xã, phân 

công cán bộ chuyên môn phụ trách hướng dẫn xã trong quá trình thực hiện đề 

án. Quan tâm chuyển giao, thực hiện thí điểm các mô hình sản xuất mới để 

nhân rộng trên địa bàn. 

2. Đối với Phòng TNMT: Hướng dẫn việc dồn điền đổi thửa, tích tụ 

ruộng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi chuyển đổi. Định 

hướng giúp xã trong quy hoạch các khu dân cư mới để tăng nguồn thu trên 

địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với xã trong quá trình giải phóng mặt bằng xây 

dựng các công trình nông thôn. 

3. Đối với phòng Lao động – TBXH: Quan tâm bố trí các lớp đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn của xã. Các chính sách xóa đói giảm nghèo, các 

chương trình giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.  

4. Đối với các tổ chức hội cấp huyện: Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các 

hội cơ sở thực hiện tốt các chương trình như “ 5 không, 3 sạch”, đề án xử lý 

rác thải; “ ngôi nhà xanh gây quỹ”, “ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu 5 có”, 

“ phân loại rác tại nguồn”.... 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Các Ban, ngành cấp xã 

- Các đơn vị thôn xóm; 

- Lưu VT, NN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Huy Hùng 
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