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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

Số:          /UBND-NLN 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của 

BTV Tỉnh ủy về Chiến lược phát 
triển nông nghiệp hàng hóa 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2021 

  

 
Kính gửi:  

- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài 

nguyên và Môi trường, Khoa học và Cộng nghệ; 
- Hội Nông dân tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh 
Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Nghị quyết) đảm bảo 
hiệu quả, thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở: 
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa 

học và Cộng nghệ; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan: 

a) Xây dựng dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 trong giai đoạn 2021-2030. Trong đó, nội dung Kế hoạch 

cụ thể hóa được các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết về phát triển nông nghiệp 
hóa theo lĩnh vực, các vùng sinh thái, các ngành hàng chủ lực và phát triển các sản 

phẩm tiềm năng, đặc hữu của địa phương hàng năm và giai đoạn đến năm 2025, 
năm 2030; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia, thực hiện Chiến 

lược gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp 
huyện và cơ sở; nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết đề ra; hiện thực hóa các lợi thế, phát 

huy được các tiềm năng, thế mạnh và khát vọng về phát triển nông nghiệp tỉnh Lào 
Cai. Hoàn  thành, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 15/9/2021.   

b) Xây dựng dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua các 
nghị quyết vào kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021, để triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiệu quả, cụ thể: 
(i) Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định một số cơ chế, chính sách phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó có: Cơ 
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chế hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở chế 
biến nông, lâm sản, thủy sản và dược liệu; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ 

doanh nghiệp xây dựng các vùng quy hoạch sản xuất hàng hóa tập trung quy mô 
phù hợp gắn với nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ các hoạt 
động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm để mở rộng thị trường 

tiêu thụ ...; (ii) Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 ban hành quy định một số chính sách 

khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trê địa bàn tỉnh Lào Cai. Hoàn thành, 
báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh Lào Cai phê duyệt (trình kỳ họp 

HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp cuối năm 2021) trước ngày 10/10/2021.  

c) Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết hiệu quả; cụ thể 
hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch cụ thể 

(gồm kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; theo lĩnh vực, vùng sinh thái, ngành 
hàng); xác định rõ nội dung, lộ trình, bố trí bảo đảm nguồn lực để triển khai hiệu 

quả những mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết; chỉ đạo các cấp, các ngành triển 
khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này; kiểm tra, đôn đốc, giám sát triển khai 

thực hiện Nghị quyết hàng năm, giai đoạn; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình 
hình thực hiện Nghị quyết hàng quý, 6 tháng, năm và giai đoạn để báo cáo UBND 
tỉnh xem xét, trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Hoàn 

thành dự thảo Văn bản chỉ đạo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2021. 

d) Tổ chức công bố công khai nội dung Nghị quyết, Chiến lược phát triển 

nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tuyên 
truyền, quảng bá, thu hút sự tham gia của toàn dân, của các nhà đầu tư để huy động 

nguồn lực toàn xã hội thực hiện Chiến lược hiệu quả. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến Nghị 
quyết này đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ cụ thể hóa Nghị quyết để tổ chức thực hiện trên địa bàn địa phương, cơ sở.  

b) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết theo từng năm, giai 

đoạn sao cho sát hợp với thực tế; cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các 
Chương trình, Đề án, Dự án, Kế hoạch cụ thể (gồm kế hoạch dài hạn, trung hạn và 
hàng năm; theo lĩnh vực, vùng sinh thái, ngành hàng); xác định rõ nội dung, lộ 

trình, bố trí bảo đảm nguồn lực để triển khai hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ 
của Nghị quyết; xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp hàng hóa là 

trọng tâm trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn. Báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp) theo quy định. 

c) Chủ động quy hoạch, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng, phát triển vùng 

sản xuất nguyên liệu tập trung để phát triển nông nghiệp hàng hóa; bố trí ngân sách 
hỗ trợ triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển nông 

nghiệp hàng hóa trên địa bàn hiệu quả. 
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3. Sở Tài chính chủ trì, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu UBND 
tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết, Chiến lược, các 

chương trình, đề án, dự án cụ thể đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

4. Các sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Cộng nghệ 
và các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối 

hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, 
Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; tham mưu cho UBND tỉnh về những vấn đề liên quan lĩnh vực ngành quản 
lý, giải quyết các vướng mắc để thực hiện đảm bảo hiệu quả. 

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

 
Nơi nhận:   

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, PCT1,2,3; 

- Như kính gửi; 

- CVP, PCVP3; 

- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH2,3,4, NLN1,2,3.      

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

  

  

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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