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KE HOACH
Trin khai thurc hin k hoach s 252-Kil/IlU ngày 27/02/2020 cüa
Ban Thmmg vii Huyn uy v tip tiic thuc hiên Ngh quyt Trung iro'ng 7
(khóa X) v nông nghip, nông dan, nông thôn
Thic hin k hoach sé 252-KH/HU ngày 27/02/2020 cUa Ban Thithng vii Huyn
üy ye tiêp tyc thy'c hin Nghj quyêt Trung wong 7 (khóa )Q ye nóng nghip, nông dan,
nông thôn;
Uy ban nhân dan huyn Kbang xây dung k hotch trin khai thirc hin, cii th nhu
sau:
I. Mujc dIch, yêu can:
1. Miic dich:
- Xây dung nn nông nghip phát trin toàn din theo hiràng hin dti, bn vttng,
san xuât hang hOa lan, cO nàng suât, chat hrqng, hiu qu. và khã näng ctnh tranh cao.
- Tto ra bixâc chuyn bin manh, ca bàn v nhn thtre cüa ngithi nông dan, thay
doi nêp nghi, each lam trong phát triên kinh tê h gia dInh.
sir thay di b mit nông thôn cüa huyn theo huàng tIch cixc, nâng cao di sng
vt chat và tinh than eho ngithi dan vüng nông thôn.
- Xây drng nông thôn mOi vâi kt cu ht tang kinh t - xä hi phü hçTp; cc" câu
kinh tê va các hinh thiirc to chirc san xuât hcip 1, gàn phát triên nông nghip vâi cong
nghip, dch vi; gän pháttriên nông thôn vâi do thj; xã hi nông thôn dan chü, bInh
dang, on dnh, giàu bàn sac van hóa dan tc; môi tnr?mg sinh thai dirge bão v; quôc
phông, an ninh, trt tr dirge giü vtng.
2. Yêu cu
- Vic trin khai thire hin cn phài dng b, bão dam thit thirc, hiu qua, grn
vâi tang cuing cong tác kiêm tra, giám sat trong qua trInh thirc hin.
II. Mijc tiêu th.rc hin
1. Mic tiêu tang quát
- Dam bão kinh th phát trin n djnh và bn vng; phát trin nông nghip toàn
din là then ch6t, xây dmg nông thôn mài là can bàn và nông dan dóng vai trô chü th
Day mtnh c cu lai ngành nông nghip, xay dirng yang san xuât hang hOa tp trung, to
chirc hçip tác, lien kt theo chui giá trj và 11ng diing khoa h9c cong ngh tiên tiên vào san
xuât nông nghip nhäm tang nang suat, chat hrçmg và sic cnh tranh cüa các san phâm,
hang hóa nOng san chü 1%rc.
- Cài thin dM sng cüa nông dan, gop phân xOa dói giàm ngheo, dam bâo an ninh
quOc phông, trt ti7r an toàn xa hi.
- Chü dng phOng, chng thiên tai và bão v mOi trirang d ü'ng phó hiu qua vOi
bin di khI hau.
2. Miic tiêu cu th

- Phn du dn eu6i näm 2020, có 13/13 xà dt chun nông thôn mâi, huyn
Kbang dtt chuân huyn nông thôn mâi va mi xä Co 01 lang dtt chun Nông thôn mài; t
1 h ngheo trên dja bàn huyn giãm xuéng dixon 07%. Chit hrçing cue song dan cix nông
thôn di.rçic nâng len, thu nhp bInh quân dâu ngiri dan vüng nông thôn dat trên 38 triu
dong/ngui/nam.
-Phn du dn näm 2025: Duy trI huyn Kbang dat ehun nông thôn mâi. SO xà
dtt chuân nông thôn mâi nâng cao: tiir 50% tth len; duy trI 13 thôn, lang dat chuân nông
thôn mOi (theo Chi thj so 12-CT/TU ngày 13/2/20 18 cüa Ban Thung vi,i Tinh üy). T l
hO ngheo toàn huyn cOn dixâi 04% (theo chuân nghèo giai doan 2016-2020). Thu nhp
binh quân d ngui vUng nông thôn dtt 47 triu dng/ngithi/nãm. Các cong trinh ha
tang thiêt yeu (giao thông, thüy lçii, din, nuâc sinh hoat, trithng h9c, tram y tê...) ca bàn
dông bO, lien thông và thIch üng vOi bin di khI hu.
III. Nhim vij, giãi pháp chü yu:
1. Nâng cao nhn thfrc v nông nghip, nông dan, nông thôn
- Tip t11c tuyên truyn sâu rng v Nghj quyt Trung uang 7; các nghj quyt cUa
Huyn üy, HOi dông nhân dan huyn va chi.rcng trinh, kê hoach cüa Uy ban nhân dan
huyn ye nông nghip, nOng dan, nông thôn va xay dimg nông thôn mâi trên dja bàn
huyn.
- Dy manh tuyên truyn v chü trixang, ca ch& chInh sách, each lam hay và mô
hInh tOt trong tinh, trong huyn dê ngixñ dan hiêu rO ye Chuang trInh và tir nguyen Ung
hO, tham gia thc hin các tiêu chi xay dirng nOng thôn mOi trén dja bàn thôn, lang, xä.
2. Thüc day phát trin nông thôn
- Dy manh vic phát trin san xut nông nghip quy mO iOn (cánh dng iOn), có
sirc canh tranh cao.
- Th?c hin t& vic chuyn di dt trng mIa kern hiu qua sang trng các lOai cay
trông khác có hiu qua han.
- Xi:r l kién quyt, diirt dim các vi pham pháp lut v dt lam nghip trën dja bàn
huyn; giài quyt kjp th?yi nhctng khiêu nai, to cáo, tranh chap, bOc xüc cüa nhân dan ye
dt dai, chm dirt hoàn toàn viOc khiêu nai virqt cap, kéo dài, tao diem nóng gay mat trt
tr, an toàn xä hOi.
- Quy hoach và cO chInh sách ixu tiên phát trin cong nghip, các ngành ngh& djch
vi 0 nOng thOn, chU tr9ng các ngành s1r dicing nhiêu lao dng gän vOi qua trInh cong
nghip boa, do thj hOa, chuyên djch ca câu lao dng nOng thôn.
- Da dng các ngun lirc cña Nhà nuOc va các thành phn kinh t& xây dirng ca ch
lng ghép các ngun lrc d dâu tu cho phát triên nông nghip, nOng thôn trên dja bàn
huyn, dtc bit là các cOng trinh ha tang thiét yéu, nhu: giao thong, thüy lvi, cong trinh
phOng ch6ng thiên tai, i'rng phO biêii dôi khI hu.
- Tip tiic u'u tien dành v6n tin diing cho khu virc nOng nghip, nông thôn. Di mâi
cci ch& thu tic d tang khà nàng tiêp c.n tin diing cho nông dan và các doanh nghip dâu
tu vào linh vre nOng nghip, nông thOn.
3. Dy manh tái ccr cu, phát trién nông nghip toàn din, theo hirO'ng hin
di
- xay dirng và trin khai thirc hin k hoach "Tái ca cu ngành nông nghip huyn
Kbang theo huOng nâng cao giá trj gia tang yà phat trin ben vüng trong diêu kin biên
di khi hu".
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- Chi dto quyt 1it vic cüng C6 và phát trin the hmnh thirc hçTp tác kinh t (hcip
tác xä) phi'i hqp vâi tirng linh virc trông trQt, chän nuôi, lam nghip và thüy san. Xây
dirng thành cong các mô hInh hçp tác xà hoat dng hiu qua; mô hinh lien kêt san xuât,
ché biên san phâm giUa hçip tác xä, nông h (hoc trang trai) vâi doanh nghip.
- Xây dirng các c ch& chInh sách d frng dung khoa hQc cong ngh phü hcip, nht
bit chü trQng cong ngh sinh h9c Va C
là Cong ngh cao vào san xuât nông nghip,
giài hóa nông nghip.
- H try, tao diu kin cho doanh nghip khii nghip, nht là doanh nghip nông
nghip Co lien kêt vâi ngui nông dan theo chui giá trj gia tang, gän vâi tiêu thit san
phâm. Triên khai các ca chê, chfnh sách khuyen khich doanh nghip dâu tu vào san xuât
nông nghip, cong nghip va djch vi trên dja bàn huyn.
- Chü dng huy dng mi ngu6n lijc cüa Nba nuâc va các thành phn kinh th
xay dmg, duy tu, bão dixOng các cong trInh ha tang thiét yêu, dc bit là các cong trinh
giao thông nOng thôn, thüy lqi, phOng chong thiên tai, irng phó biên dôi khI hu, h thông
ht tang thiwng mai vüng nông thôn.
- Dam bão diu kin v nhân lirc Va phiwng tiri, thu6c thu y d kjp thai phOng,
không chê cO hiu qua và dp tt các djch bnh d6i vài gia sue, gia c.m, thüy san, cay
trOng; tang cu?ing kiêm soát giêt mO và an toàn v sinh thirc phâm trên dja bàn huyn.
- Trin khai thirc hin manh me chung trInh mi xà mOt san ph.m (OCOP). Tip
tiic cUng cô, tao diêu kin dê phát triên san phâm da dat ehuân cap tinh tiên tài dat chuân
quôc gia và xây drng them mt so san phâm dac trung tiêm nang cüa huyn.
4. JJy manh phát trin các ngành cong nghip, nganh ngh, dlch vi, chuyn
djch co' câu kinh tê nông thôn gän vói do thj hóa, xây dyng nông thôn mO'i van
minh, hin dai
- Dy manh phát trin cong nghip ch bin, tiu thu cong nghip, gop phtn
chuyên djch co cau kinh tê cUa huyn theo huOng tang nhanh t)' tr9ng ngành cong
nghip, trong dO uu tiên phát triên cong nghip chê biên.
- Tang cixing cOng tác xüc tin thuong mai, tim kim th trung tiêu th%1, lien kt
vâi cãc doanh nghip lan dê phát triên các san phâm cong nghip nOng thôn nhu san
pham thu cong m5 ngh, san pham dt thô cam,
- Tang cixang the giãi pháp cii th cho trng mat hang chü hjc cüa huyn trong thai
gian dan, nhir: cà phê, ngô, san, mIa, mac-ca, cay an qua, cay thirc phàm, g thng trông,...
- Huy dng t6i da và 16ng ghép các ngu6n hrc d du tu ca sa ha thng thit yu;
d6ng th&i, xay dirng quy chê quãn l, sr ditng và duy tu bào duOrng d mOi cong trinh
phát huy tOi da hiu qua.
- Phát trin c s& ha t&ng d6ng b, dc bit là các cong trInh: giao thông, thüy lqi,
din, nuâc, vin thOng, cong trInh phong chOng thien tai... chU trQng phát triên cong trinh
thüy lçii da miic tiêu ph%lc vii san xut nOng nghip, cung cap nixâc cho dan sinh và san
xut cong nghip.
5. 06i mOi và phát trin các hInh thtrc t6 churc san xuât trong nông nghip
- Tip t%lc thirc hin hiu qua mOt s6 chInh sách khuyn khIch du tu, danh miic
kêu gçi du tu trén dja bàn huyn; dac bit chü tr9ng linh c nông nghip, nông thôn.
Tao diu kin thutn lçii cho the doanh nghip hçp tác, lien k& vâi cãc hqp tác xä, tO hçp
tác và nOng dan trong san xut và tieu thii nOng san theo mô hinh lien ket cO quy mO ian.
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- Diii mâi và phãt trin kinh té hap tác, phát trin các hmnh thi1rc lien kt san xuât.
Co ca chê ho trc cac hap tac xâ nông nghiêp hoat dong co hiêu qua, thixc hiên h trci dâu
tu phát triên san xuât kinh doanh cho hap tác x tr Qu h trq phát triên hap tác xä. Ho
trq xay dirng thuang hiêu, xüc tiên thucrng mai cho các san phâm OCOP, nhât là hang
hóa do các hap tác xà trên dja bàn huyn san xut.
- Phát trin kinh th trang trai, khuyn khich phát trin manh kinh t h gia dInh, Ca
the, xay dirng mô hInh Nong hi trên dja bàn huyn.
6. Nâng cao chat 1ffçng nguôn nhân 1irc cho nông thôn
- Trin khai thirc hin chuang trInh, d an dào tio ngh cho lao dng nông thôn
nhäm nâng cao trInh d, näng lrc, tay ngh d tham gia lao dng san xuât trong thi k'
mâi, tham gia hi nh.p quôc tê.
- Dào tao ngh cho lao dng nông thôn theo huàng phát trin san xut nông
nghip quy mo lan, üng ditng cong ngh cao, cong ngh sO,... Dam bão dào tao theo thirc
nghip, thirc tê, dào tao có dja chi, CO vic lam.
- Khuyn khich da dng hóa vic lam, dc bit là djch vç1 nông nghip, nông thôn.
Phát triên các ngành nghê phi nông nghip nhu sci chê, chê biên, phát triên san phâm
trong Chi.rang trInh OCOP.
- Nâng cao chit lucing và hiu qua xut khu lao dng nông thôn.
7. Dy minh xây drng nông thôn mm
- Tip tic duy trI, nâng cao chit hrqng các xä dat chun nông thôn m6i theo quy
djnh và huàng tâi xay dimg nOng thôn mOi theo các tiéu chI nâng cao, kiêu mâu gàn vài
ca câu 'a ngành nOng nghip theo huang nâng cao giá trj gia tang dê tang thu nhp cho
ngtrai dan nông thôn.
- Nghiên ciiru, 4n diing ban hành các Ca eh& chInh sách h trg dc thii d tp
trung nguôn 1irc day nhanh tiên d va nâng cao chat hrçmg xây dirng nOng thôn mài gän
vài vic do thj hOa, phát trin du ljch nOng nghip, sinh thai, vüng san xuât hang hóa tp
trung.
- Tang ciing thrc hin CO hiu qua các giãi pháp huy dng ngun lirc th?c hin
Chi.rang trInh. Huy dng tôi da nguOn lirc cüa dja phi.rang dê dâu tu phãt trin ca sa ha
tang trong xây drng nông thôn mâi; có giài pháp thu hut, huy dng hiu qua von dâu tu,
tin di7ing cüa doanh nghip dâu tu vào linh virc nOng nghip và dja bàn nOng thôn; 4n
dng nhân dan dOng gop xay dimg nông thôn mâi theo nguyen täc ti,r nguyen.
- Dy manh vic xây drng và thc hin các k hoach, d an phát trin nông thôn
trên dja bàn huyn, nhu: Dê an xây dimg lang nông thôn mOi trong dông bào dan tc
thieu so; De an dâu tu nguôn lirc phtt triên san xuât, giãm nghèo cac thôn lang dc bit
khó khàn,
- Thumg xuyên cp nht, darth gia kt qua xây dijng nOng thôn rnài d kjp thi
nhân rng cac cach lam hay, hiu qua, cac diên hinh, mô hInh tiên tiên trên dja bàn
huyn, rut kinh nghim, chân chinh nhung khuyêt diem, ton tai.
8. Nãng cao khã nãng thIch ü'ng vol bin dôi khi hu, phông chng thiên tai:
- Xây dirng phuang an phOng cMng thiên tai, ing phO bin di khI hu gn vâi k
hoach phát trien KT — XH, dam bao thIch irng và thU dng tnràc tinh huong thiên tai.
- Thirc hin dng b các giài pháp bào v môi tnxang sinh thai, tip ttc thixc hin
cac d? an khuyên lam, khoán bào v rcrng, trOng rirng san xuât, trông cay phân tan và
trông rrng thay the trên dja bàn huyn.
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- Tng din tIch trng rfrng mâi, bão ye, phát trin và sir dinghiu qua, ben vUng
din tIch thng hin cO. Thirc hin tot vic quàn l, si ding dat có nguôn gôc t'tir nông, lam
trtr&ng quôc doanh, phát buy eác tim näng phát trin kinh tê lam nghip gän vâi bão v
rrng.
9. Nâng cao hiêu hrc quãn I nhà nuoc ngành nông nghip và phát triên nông
thôn.
- Kin toàn th chi're ngành nông nghip và phát trin nông thôn, truâc bet là eác
dan vi si,r nghip Cong 1p theo hixOng dn eUa Trung mrng. Rà soát, chirc näng nhim vit
cUa các ca quan, dan vj trong ngành nông nghip, lam rO chüc nãng hành chinh công, xóa
bO nhüng chifrc näng nhim vi trüng lap, tang cu?mg h thông quàn 1 nhà nuâe ngành
nông nghip i cap huyn, xà.
- Rà soát li t chirc thU y, quãn l cht luang nOng, lam, thUy san; bão dam CáC
dieu kin ye can hO và phuang tin de kjp th?yi kheng che và dp tat dich bnh dôi vài
cay trông, vt nuôi; tang cu&ng kiêm soãt an toàn v sinh thi,rc phâm.
- T ehirc dánh giá hiu qua the chuang trinh h trq ngui dan vUng nông thôn,
ngi.r?i nghèo, các dôi tixqng ehinh sách, dtc bit là nguii dan a vUng dc bit khó khãn,
dê xây dung cac gial phap cu the, hiêu qua, phu hap vcn diêu kiên thuc té theo huang tap
trung, không dan trãi, cào bang, giãm dâu môi không can thiêt, dam bão hiu qua, ben
vUng; khäc phic tInh th,i dng, trông chi lti cUa ngu?ñ dan nông thOn.
IV. To churc thu'c hiên:
1. Phông Nông nghip và PTNT huyn:
- Tham muu UBND huyn xay dmg và trien khai th%rc hin có hiu qua ke hoach
tái ca câu ngành nông nghip theo huàng nâng cao giá trj gia tang và phát triên ben virng
tInh den näm 2030, dinh huàng den näm 2040 trên dja bàn huyn.
- Tiep t%ic trien khai thirc hin có hiu qua Chuang trinh miictiêu quôc gia xây
dung nông thôn mâi. Duy tn và nâng cao chat luçmg the xà dt chuân nOng thôn mài,
huàng tâi xay drng nông thOn mOi nâng cao, kiêu mâu.
- CUng c và phát trien các hInh thirc th chUc san xut (hap tác xä, t hap tác,
trang trai...), xây dirng mô hinh lien kêt san xuât gän vai che biên yà tieu thii san pham.
- Thirc hin tót the bin phap phOng, chng và Ung phó vii thien tai, djch bnh.
- Trien khai thrc hin cO hiu qua chuang trInh m6i xä mOt san phm, phát tnien
san phm dà dt chun cp tinh tien tai dt chuan quôc gia và xây dirng them mOt so san
phm dc trung tiêm näng cUa huyn.
2. Phông Kinh t và ha tng huyn:
- Dy mnh phát trien cong nghip che bien yà tiu thU cOng nghip, gOp phn
chuyen djch ca cu kinh te theo huàng tang nhanh t' tryng ngành cong nghip, trong dO
uu tiên phát trien cOng nghip ché biên.
- H tr xây dçrng thuang hiu, tang cuang xUc tien thuang mti, tim kiem thj
truang, lien ket vài các doanh nghip lan de tiêu thii san phâm cong nghip nông thOn,
san phm thU cong m ngh, san phm cUa hap tác xä, san phâm OCOP,...
- Hixang dan, khuyén khIch t chirc, ca nhan, doanh nghip, hap tác xä... áp diing
hotc chuyen di cong ngh tién tien, cOng ngh sach, cong ngh than thien vai mOi
tru?mg trong san xut, ch bien san phm nOng nghip, cong nghip, tiêu thU cong
nghip.
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- Tham muu xây drng, duy tu, bão throng các cong trInh ht tang thiêt yêu nhi.r:
giao thông, thUy lçii, din, nuâc, cOng trInh phOng chng thiên tai,...
3. Phông Tâi nguyen và Môi trunrng huyn:
- Rà soát quy hoach s'Cr diring dt, xay dung k hoach sir ding dt phü hçip, thiic
day phát triên kinh tê - xa hi. Day math vic tIch tV, tp trung dt dai phát triên san xuât
nông nghip quy mô lan.
- Huàng dn dja phuang thirc hin dng b các giái pháp bão v môi trt.rOng sinh
thai khu virc nông thôn gan lien vâi xay d1rng nông thôn mâi. môi truông sinh thai.
- Chü trI, phi hqp vOi các phOng ban có lien quan xir l trit d các vi phtm pháp
lust ye dat dai theo thâm quyên. Giãi quyêt kjp thai cac khiêu nai, to cáo, tranh chap ye
dat dai theo thâm quyen.
4. Phông Lao dng, TB va XH huyn:
- Tip tic trin khai thirc hin các chrnmg trmnh, chInh sách, d an v giâm ngheo.
- Trik khai có hiu qua d an dào tto ngh cho lao dng nông thôn, dam Mo nâng
cao näng 1c, trinh d cho 1irc li.rcrng lao dng nông thôn dáp 1'xng nhu câu thj trir?mg lao
dng.
- Tang cu?rng cong tác xut khu lao dng khu vrc nông thôn.
5. Phông Van hOa, Thông tin và Th thao huyn:
- Tuyen truyn, ph bin rng räi v k hoch s 252-KH/HU ngày 27/02/2020
cüa Ban Thixing vi huyn Uy; ke hoch thirc hin cüa UBND huyn ye nông nghip,
nông dan, nông thôn; chtrang trinh MTQG giãm nghèo; chixong trInh MTQG xây drng
nông thôn mâi.
- Tuyên truyn, ph bin các mO hInh t6t, gucing din hInh d nhânh dan Ung h và
lam theo.
6. Phông Dan tc huyn:
- Chü trI, phi hçip vâi các phOng, ban, &m v có lien quan xay dirng và t6 chirc
thirc hin chuang trInh MTQG phát triên kinh tê - xã hi \r1ng dOng bào dan tOe thiêu so
và min nUi giai doin 202 1-2030 trên dja bàn huyn.
7. Phông Tài chinh — Ké hoch huyn:
- Tham mini UBND huyn phân b và lng ghép các ngun vn d tang cuong
nguk lirc cho du ti.r nông nghip, nOng thôn.
- Rà soát, b sung chinh sách v thud, phi theo huóng thun lçii cho hot dng san
xut kinh doanh cüa ngành nOng nghip, &m giãn hóa câc thu tiic ye thuê.
- Tham mini UBND huyn trin khai ehInh sách v báo him nông nghip, bão
him theo chui giá trj trong nông nghip.
8. UBND các xä, thj trn:
- Xay dirng k hoch thirc hin phü hçip vOi tInh hInh thrc t cüa dja phucmg và th
chirc thirc hin dam bào hiu qua.
- Vn dicing linh hott ca ch& chInh sách cüa Trung uang, tinh dkhuyn khIch du
tu vào nông nghip, nOng thOn tren dja bàn phü hp vâi tiëm nang, l?i th và nhu cau cUa
dja phixang.
- Dmh k' hang näm truâc ngày (01/12) báo cáo kt qua thrc hin gui v Phông
NOng nghip yà PTNT huyn tong hçrp.
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Trên day là ni dung k hotch eüa Uy ban nhãn dan huyn Kbang thrc hin kê
hotch so 252-KHTHU ngày 27/02/2020 cüa Ban Thu?mg vi Huyn üy ye tie. tvc,, th'rc
hin Nghj quyêt Trung ucmg 7 (khóa X) v nông nghp3 ii dan, nông th
N4ii nhin:
- TT Huyn üy;
- TT HDND huyn;
- TT UBND huyn;
- Các co' quan, dcin vj Co lien quan;
-LiiuVP,VT,TH.

TM.: EAN H?\N D ' N HUftN
CH TTçH
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