
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH B!NH Doe lap - Tir do - Hanh phñc  

S: 19 /KH-UBNID Ninh BInh, ngày '19 tháng 02 nám 2019 

KE HOACH 
Thtyc hin Nghj quyt s 39/2018/NQ-HDND ngày 12/12/2018 cila HDND 

flnh ye ho trr phát triên kinh tê nông nghip theo hu'rng san xuât hang hóa, 
frng diing cong ngh cao, hInh thuc to chfrc san xuât tiên tiên, ben vü'ng 

trên dja bàn tinh Ninh BInh, giai don 2019-2020 

Thirc hin Nghj quyt s 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 cüa Ban chp hânh 
Dâng b tinh ye phát triên kinh tê nông nghip theo huó'ng san xut hang hóa, 
üng diing cong ngh cao, hInh thirc san xut tiên tin, bn vtng giai doan 20 16-
2020, dnh hu&ng den nàm 2030; Nghj quyêt so 39/2018/NQ-HDND ngày 
12/12/2018 cüa HDND tinh quy djnh chInh sách h trçi phát triên kinh tê nông 
nghip theo hung san xuât hang hóa, i1ng ding cong ngh cao, hInh thirc san 
xuât tiên tiên, ben vuTlg trên da bàn tinh Ninh BInh, giai doan 2019-2020; 
UBND tinh xây drng Kê hotch trin khai thirc hin, ni dung ci th nhu sau: 

I. Mic tiêu, yêu cu 

1. Mijc tiêu 

Dy nhanh tc d chuyn djch Co cu nông nghip, nông thôn Ninh BInE 
theo huó'ng chat luqng và giá trj gia tang, hithng ti nn nông nghip hin dai,  an 
toàn, hiu qua, bn virng, gän vri phát trin du lich, djch vii và nâng cao dè'i sang 
nhân dan; hoàn thành chi tiêu ye phát triên nông nghip, nông thôn duqc giao tai 
Ngh quy& Dai  hi Dàng b tinh Ninh BInh 1n thu XXI; trin khai th1rc hin 
th.ng igi các mvc  tiêu dã d ra trong Nghj quyt s 05-NQ/TU ngày 24/10/20 16 
cüa Tinh üy; c1i th hóa các nhim vi, giãi pháp d các da phuong, don vj tp 
trung thi;rc hin g.n v&i các chucing trInh, k hoach  phát triên kinh t xã hi cüa 
tinh và tü'ng dja phuong, don v. 

Dam bào tang truâng giá trj san xut ngành nông nghip bInh quân dat  trên 
2,0%/näm; nâng cao giá trj san xut nông nghip dn 11am 2020 dtt trên 130 triu 
dng/ha canh tác; Trong do: nàm 2019, chi tiêu tang tru&ng giá tr san xuât ngành 
nông nghip dat  tr 2,3% tth len, giá tr san xut nông nghip dat  trên 125 triu 
dOng/ha. 

2. Yêu câu 

- Xâc djnh cii th ni dung, tin d và phân cong nhim vii cho các don vj 
cO lien quan trong qua trInh trin khai thirc hin K hoach. 

- Các sO', ngành, don vj và UBND các huyn, thành ph phài trin khai kjp 
thai, hiu qua các nEim vi duqc giao, dam bào y  ni dung và tin d thirc hin. 

- Thu truâng các SO', ban, ngành, don yj  và Chü tch UBND các huyn, 
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thành ph tang ci.thng quán trit dn toàn th can b, cong chcrc, viên chirc; to sir 
chuyn bin rO net ye nhn thüc trách nhim cüa di ngU can b, cOng chirc, viên 
chilic di v&i yêu cau, nhim vi phât triên nông nghip, nông thôn trong chiên 
luçic, k hoach phât triên kinh tê xã hi cüa tinh, gop phân thrc hin có ket qua 
Chixing trInh tái Ca cu ngành nông nghip và xây dirng nông thôn mth, nâng cao 
giá tr san xuât trên 1 ha canh tác, tAng thu nhp cho ngithi dan. 

II. Nhim vii 

1. Day minh phát triên san xuât nông nghip hang hóa, ung diing cong 
ngh cao, tp trung xây dirng, phát triên viing san xuât hang hóa vó'i san 
phâm có lqi th& gn kt thj trtrông tiêu thii và hiu qua kinh tê ben vfrng. 

1.1. Tp trung xây dmg, phát trin vüng san xuât hang hóa, irng dçtng khoa 
hçc cong ngh, dtc bit là cOng ngh cao, trong do chü tr9ng Ca cái tto ha tang 
ni vüng và san xut trong vüng vói các san phm chü 1irc, có igi the, ci the: 

- Trông tr9t: Lüa dc san, cht hrçmg cao; rau - cü - qua an toàn; cay An qua 
(düa, chui, i, cay có miii...), cay duçic lieu (trà hoa yang...). 

- ChAn nuôi: gia crn, ign. 

- Thüy san: nuôi thuung phm: mn ig (torn, cua xanh, ngao...), nuO'c ng9t 
(trm, chép, diêu hng, rô phi...); san xuât ging thüy san (ngao, hàu...). 

- Lam nghip: cay Büi K' Lao. 

T chüc san xut trong vüng g.n vOi ch bin, bâo quàn, tiêu thy, lien k& 
theo chui giá trj san phm; có doanh nghip là trii cot,  hgp tác xã là hat  nhân. 

(Danh myc các vuing theo phy biéu so' 0] kern theo) 

1.2. Tip tiic phát trin kinh t hgp tác, trang trai,  gia trai, h gia dInh, Ca 
nhân vói các san phâm d.c san, có igi the cüa tiling dja phuong (khong bao grn 
các ving dà nêu tai  mlic 1.1) theo hung san xut hang boa, iling diing cong ngh 
cao, gn vii thj tru?Yng; trong do: 

- Darn bào din tIch gieo trng 1iia hang näm có trên 60% là ltia d.c san, 
chat lugng cao; rau-cü-quâ san xut an toàn, theo tieu chun cht hrgng (Vit 
Nam, quôc té); phat trien cay An qua, dugc 1iu, hoa, cay cânh phü hçip vi lçi th 
dja phucrng. 

- Phat trin con nuOi truyn thng (1cm, gia crn, trâu, bô), d.c san (dê, 
huau, ...) theo huàng gia trai, trang trai tp trung, tçr dng hóa, 11ng diing cong 
ngh cao. 

- Ma rông diên tIch nuôi thüy san nuac ng9t tp trung, thâm canh; phát 
triën diên tIch nuôi torn thâm canh, siêu thâm canh lrng dçtng cOng ngh cao, 
thIch üng vái thai tiet khI hâu vüng yen bin Kim San. Khuyn khIch chuyn 
giao cOng ngh dánh bat thuS' san tien tien; phat trin cac di tàu khai thác hài san 
xa b và duy trI hgp lS' sO tàu thuyên cOng sut nhO dánh bt gn b gn vói darn 
bào an ninh, quc phông vüng bien giai bin. 

- Phát trin lam nghip toàn din tili quân iS', bào ye, trng, cãi tao, lam giàu 
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rung dn khai thác, ch bin lam san; gn quán 1, bâo v, sr dçtng môi truô'ng 
rung vth du ljch sinh thai; 

1.3. Chuyn di theo quy djnh d.t trng lüa kern hiu qua sang miic dIch 
san xuât nông nghip khác có hiu qua hcm; Ban hành k hoach chuyn di dt 
trông lüa cüa tinh, giao kê hotch cho các huyn, thành ph; các c.p huyn, xA 
xây dirng kê hoach chuyên dôi cho phü hçp; dam bào giU' vU'ng 66 ngàn ha san 
xuât lüalnäm. 

1.4. TAng cung ca giâi hóa, tir dng hóa trong san xut nông nghip d 
nâng cao nAng suât, chat lucing, hiu qua; giâm bót lao dng, giám chi phi san 
xuât trong linh virc nông nghip; tr9ng tam là khâu so ch, bâo quãn, chê bin 
nông san nhAm giãm ton that sau thu hoch. Dng thai chuyên hInh thüc gieo 
thang, cay tay sang hInh thüc m khay cy may, khc phyc tInh trng lm diing 
thuôc trü cö ânh hu&ng dn sue khôe con ngui. 

1.5. TAng cuing san xut nông nghip an toàn, san xu.t theo qui trInh, tiêu 
chuân quán l chat luçing Vit Nam, quôc tê; áp diing các k thu.t tiên bO vào san 
xuât (bón phân can dôi, hçip l, che phü nilon; sü diing dm lot sinh h9c trong 
chAn nuoi, sir diing chê phâm sinh h9c...); thirc hin các quy trInh quãn 1 tong 
hçip, cong ngh canh tác sinh thai, da dng sinh h9c... 

1.6. Khuyn khIch phát trin các hot dng hçp tác, lien kt san xut gn 
viii tiêu thii, lien kêt theo chui giá trj san phm; chü tr9ng thu hut doanh nghip 
dâu tu vào nông nghip là du t.0 cüa hoat dng hçrp tác, lien kêt. 

1.7. H trçl phát trin doanh nghip nông nghip üng ditng cong nghy  cao; 
h trçl các doanh nghip có tim nAng, phát trin, tth thành doanh nghip nông 
nghip rng ding cong ngh cao; thirc hin nghiên cüu, ch9n tto, chuyn giao 
cong nghê, san xut kinh doanh ging cay trng và các vt nuôi có cht luqng, 
nAng sut, giá trj gia tAng cao; Dn nAm 2020 có It nht 01 doanh nghip nOng 
nghip ung ding cong ngh cao. 

1.8. Phát trin kinh t nOng nghip hang hóa, iirng dung cong nghy  cao gn 
vi xây dirng nông thôn mi và phát trin du ljch, djch vii. 

2. ThI dim trin khai nông nghip hfru co', nông nghip theo hu'ng 
hfi'u co' cI nâng cao giá trj nông san, dam bão nông sAn an toAn, bAo v môi 
trtrrng sinh thai, sfrc khôe cong dông. 

Giai dotn 2019- 2020 tp trung thirc hin san xut nông nghip theo hithng 
hru co dOi vyi các dôi tuong: Lüa dãc san, cht krcing cao; rau-cü-quA; lçn, dê, 
gà, Ca...; dng thyi khao sat, xác djnh vüng dü diu kin san xuât nông nghip 
hüu cci, t chüc san xut nông nghip hu'u co dugc chung nh.n theo quy djnh. 
Xây dirng co sâ san xuât phân bón hthi co, the chê phâm hUu cci dê tn dçing 
ngun phii thai tu the hot dng san xut n6ng nghip trén da bàn, gop phn giAi 
quyt ngun gc ô nhim môi trithng khu virc nông thôn; giàm giá thành v.t tu 
du vào cho san XUtt nông nghip hü'u cci. 
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3. Riêng nãm 2019 

3.1. Dy minh phát trin san xu.t nông nghip hang hóa, üng dyng Cong 
ngh cao, san xuât an toàn, theo qui trinh, tiêu chun quàn 1 chat lup'ng Vit 
Nam, quc tê, gn vói xây dirng nOng thôn rnó'i và phát trin du ljch, djch vv; tp 
trung xay drng, phát trin vüng san xut hang boa vi san phm chü 1irc, dc san 
bàn dia có igi the; phát triên hçip tác, lien kêt san xut gn vOi tiêu thii, lien kêt 
theo chui giá trj san phm, vi doanh nghip du tu vào nông nghip là nông 
cot. 

- Tp trung xây dirng, phát trin vüng san xut hang hóa, rng dcing khoa 
h9c cong ngh, gn vi ch bin, bào quàn, tiêu thu, lien kt theo chui giá trj san 
phm, có doanh nghip là tri,i cot, hgp tác xã là hat  nhân; di vth các san phârn 
chü luc, däc san, có lai th nhu: Lita däc san, cht lugng cao; rau-cü-quã an toàn; 
cay an qua (chuii, cay có müi), cay dugc lieu trà hoa yang; gia cam, ign; torn 
rnrâc lçi, cá nuâc ng9t; ging hàu, ngao; cay Büi KST Lao. 

- Tiêp t11c phát trin kinh t hçrp tác, trang tri, gia trai, h gia dInh, cá nhân 
vi các san phrn dc san, có igi th (khong bao gm các vüng san xuât hang hóa 
tp trung) gn véd thj trueing. 

- Tip tc chuyn di theo quy djnh dAt trng 1iia kern hiu qua sang rnic 
dIch san xut nông nghip khác có hiu qua han; Ban hành k hoach chuyên dôi 
dat trông lüa cüa tinh, giao ke hoach  cho các huyn, thành phô; các cap huyn, xã 
xây drng k hoach chuyn di cho phü hçip. 

- Tang cuàng Ca gii hóa, tir dng hóa trong san xut nông nghip d nâng 
cao näng suât, chat lugng, hiu qua; giàm bt lao dng, giãm chi phi san xuât 
trong linh vçrc nông nghip; tr9ng tam là khau sa ch, bào quàn, ch bin nông 
san nh.m giárn tn tht sau thu hoach. Trin khai thI dim hInh thcrc ma khay cy 
may trén da bàn huyn Yen Khánh d trInh din, lam rnu cho các dja phuang 
khác; xây dirng e an ye ma khay, cy may cho dan vj cp xã, quy mO tü 
1 00ha/xã tth len. 

3.2. ThI dim trin khai nông nghip theo huó'ng htm Ca, dôi vi lña dc 
san nêp cau, rau-cü-quâ, 1cm, d, gà, cá....; dng thi khào sat, xác djnh vñng dü 
diêu kin san xuât nông nghip hü'u ca, to chic san xut nOng nghip hü'u ca 
duqc chimg nhn theo quy dnh. Xây dirng ca si san xuât phân bón hti'u ca, chê 
phâm hüu ca dê tn dung nguOn ph thai tü các hoat dng san xuât nOng nghip 
trén dia bàn. 

III. Giãi pháp 

1.Thông tin, tuyn truyn 

Tp trung tuyen truyên, quán trit den các co quan, dan vi, doàn th& doanh 
nghip, can b, dãng vien, doàn viên, hi viên, ngu?i dan, dàc biêt là khu vuc 
nông thôn ye Nghj quyet so 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 cüa Ban Chp hanh 
Dâng b tinh ye phát trien kinh te nông nghip theo hithng san xut hang hóa, 
üng ding cong ngh cao, hInh thüc san xut tiên tin, bn vng giai doan 2016-
2020, djnh hithng den nam 2030; Nghj quy& s 39/20 1 8/NQ-HDND ngày 
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12/12/20 18 cüa I-IDND tinh quy djnh chInh sách h trçY phát triên kinh té nông 
nghip theo huâng san xuât hang boa, üng diing cong ngh cao, hInh thirc san 
xuât tiên tiên, ben v&ng trên dja bàn tinh Ninh BInh giai doin 20 19-2020; cüng 
nhu' các chü truong, chInh sách cüa nhà nuOc v phát triên nông nghip, nông 
thôn trong thai gian ti, dê moi Ca nhan, dan vj d tiêp can,  th?c hin. 

2. Co ch, chInh sách 

- Tp trung huàng dan, trin khai các chInh sách h trg dixçic HDND tinh 
ban hành ti Nghj quyêt so 39/2018/NQ-IHDNID ngày 12/12/20 18; to rnOi trumg 
thun lth, dan gián boa các quy trInh, thi1i tçic; dam bão tInh dng b, hiu 1rc, 
hiu qua. 

- Tiêp tiic thirc hin có hiu qua các Ca ch chInh sách khác duçic Trung 
uang, tinh ban hành h trçY, khuyn khIch, thu hut du tu vào nông nghip, nông 
thôn; tIm kiêm, thu hut nhà dâu tu chiên lugc dê lam dâu tàu dn dat, thüc day sir 
phát triên cüa các san phâm nông nghip và cüa các doanh nghip. 

3. Khoa h9c cong ngh 

Ung diing manh  m tin b k5 thutt mOi, dc bit là cOng ngh cao trong 
san xuât nông nghip; trin khai các mô hInh irng diing tin b khoa h9c k thut 
mdi, cong ngh cao trong các linh vrc cüa nông nghip, truc mt tp trung cho 
lüa, rau, hoa, chän nuôi 1cm, tom, .Tang cithng hçp tác vâi các Trumng di h9c, 
các Vin, Trung tam nghiên cru khoa h9c nghiên ciu thà nghim, üng ding Va 
chuyên giao cong ngh tiên tin vào san xut trng trot, chän nuôi Va flUÔ1 trông 
thüy san. H trçm và t.o diêu kin thun lçmi cho các tO chüc, cá nhân, dc bit là 
HTX, doanh nghip nghiên cru, 1r11g d%ing, thr nghirn các 1oi giông cay trông, 
vt nuôi mdi; quy trInh san xut, thâm canh... ung ding hiu qua vào thirc tin 
san xuât. 

4. Dào tto nguôn nhân 11rc 

Xây dirng k hoach và t chirc dào tao, bi duong các can b trong 1mb 
vrc nghiên ciru nuOi cay mô, ch9n to giOng; thu hut can b trInh d cao phic vi 
phát triên nông nghip, nông thôn. Dào tao, tp hun nâng cao näng 1rc di ngü 
can b khuyên nông, báo v thirc vet, thu y ca s&. Di mói chuang trInh dào to 
ngh nOng nghip, phi nông nghip cho lao dng nOng thôn dap ung nhu câu cüa 
thj tnthng lao dng. Tp huân bi dumg nâng cao näng içrc can b HTX các chü 
trang trai  v quãn 1 tài chInh, san xut kinh doanh, img ding khoa h9c cOng 
ngh, quàn 1 cht lucmng g&n vâi ch bin, tiêu thii san phm, bào v môi truO'ng. 
Tp huân nâng cao näng 1irc, chuyn giao tiên b k5 thut md cho nông dan 
trong tiêp can, trng ditng khoa h9c cong ngh vào san xuât, bão quan, chê biên 
nông, lam, thur san. 

5. Dau tir co s h tang thit yu 

- Du tu xay dirng, sua chcta, nâng cp h thng cOng trinh thüy lçmi dâu 
mOi (kénh muang tithi, tiêu cap 1, tram born, h, ..) h thông cOng trInh giao 
thông ni dng, h thông din san xuât phic vi vüng san xut hang boa tp trung. 
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- H trçi du tix xây dung he thng thu gom, tiêu thii nông san, thñy san. Ho 
trg du tu xây di.rng, s1ra cha, nâng cap các trung tam, CG sâ san xuât giông cay 
nông, lam nghip, ging 4t nuôi và giông thüy san; uu tiên các trung tam, Ca sO' 
san xut giéng 1rng diing cong ngh cao. 

6. H trq phát trin thj trirô'ng, xüc tin du ttr, xIic tin thung mi 

H trg phát trin thj truông, xüc tin thi..rcmg mi san phm nong san trong 
và ngoài nu&c, gop ph.n thüc dy tiêu th nông san, nhât là các san phâm chü 1irc 
có khi lucing hang hóa ló'n. H trg các Lien hip HTX, HTX, THT, các h san 
xut lien kt vói nhau hoc lien kt vói các doanh nghip, các clra hang, siêuthj 

cung 1mg các djch vii du vào san xut, hoc tiêu thii nông san, thirc phâm. 
Dy mnh cong tác di,r báo thj truO'ng nông san, truyên thông, quàng bá, giO'i 
thiu thuang hiu, san phm, si.r kin O' trong và ngoài nuó'c có lien quan den san 
ph.m nông nghip cüa tinh. Tang cuO'ng thông tin, tuyên truyên, giO'i thiu trên 
các phuung tin thông tin di chüng và Internet d cho mci nguO'i dan tiêp cn 
duçrc v thông tin nông san an toàn, thành tiru v san xut nông nghip 1mg diing 
cOng nghê cao. Tang cuO'ng lien k&, xlic tiên thuang m.i gitta các tinh, thành phô 
(song phuang, da phucmg) trong vic san xut và tiêu th san phm nông san, 
nMt là các san ph.m nông nghip an toân, 1mg diving cong ngh cao. 

7. Phát trin h thng djch viii nông nghip 

- Phát trin, quân l chat chë h thng djch v1i trong san xut nông nghip d 
giâm chi phi san xut và dam báo chat luçing, an toàn thirc phrn. Nâng cao hiu 
qua hoat dng djch vi.i phiic vi cho san xut nOng nghip, dc bit là phát triên 
manh các dch vçi ch biên nh.m nâng cao cht lucing san phm nOng nghip. 

- Tp trung chi do, hrnfrng d1n, di mO'i và phát trin manh  h thng dch 
v cOng theo chui giá trj san phm (tr ging, bào v thçrc vat, thu y, khuyn 
nOng, kiêm tra chat lucmg nOng san, thj tru&ng tiêu thii...). 

- Cling c và phát trin các t chlrc djch viii nOng nghip phçic vi cho phát 
triên san xuât di kern vO'i Ca ch kim tra nâng cao chit luçng djch vi cung 1mg 
giOng cay trông, 4t nuOi, thüy san; cung 1mg phân bón, thuc bào v thçrc vat, 
lam dat, thu hoach, tiêu thii và ch bien san phm nOng lam thüy san; day manh 
phát triên djch v1i hu can ngh cá. 

IV. To chu'c thiyc hiên 

1. S& Nông nghip và PTNT 

- Chü trI pMi hçip vâi các SO', ngành, các dia phuang t chlrc, trin khai 
thirc hin Ké hoach; lông ghép, phôi hçip to chlrc triên khai tp hun, dào tao 
nghe nOng nghip cho lao dng nOng thOn, chU tr9ng kin thlrc, kr nàng v khoa 
h9c cong ngh, quàn l san xu.t, phát trin th truO'ng. 

- Tham muu UBND tinh ban hành Quy& djnh diu kin, trInh tix, thu tiic 
ho trg; các dê an, ké hoach chuyên dê; ban hành các vAn bàn quãn l chuyên 
ngành; nghiên c1m, d xuât ca chê, chInh sách ho tr dâu tu phát triên nOng 
nghip, nông thOn d thrc hin hiu qua I( hoach. 
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- Hang näm, chü trI, ph& hap vol các dan vj, dja phuang có lien quan tong 
hap, xay drng dr toán kinh phi thuc hin Kê hoach, g11i SO Tài chInh thm djnh, 
báo cáo UBND tinh bô trj vào dir toán ngân sách Tinh. 

- Tong hap dánh giá tInh hInh thirc hin hang qu (truOc ngày 15 tháng du 
qu), 6 tháng (truOc ngày 15/7) và hang nàm (truOc ngày 20/12) báo cáo UBND 
tinh; dê xuât süa dôi, bô sung Kê hoach  khi cn thit. 

2. S& Kê hoach Va liâu tu 

- Tharn mu'u UBND tinh uu tiên b tn k hoch van, 1ng ghép hiu qua 
các nguôn von dâu tu cho 1mb virc nông nghip, nông thôn d thirc hin thánh 
cong Kê hoach. 

- Chü trI, phi hap v&i SO Nông nghip vâ PTNT nghiên cCru, d xut 
UBND tinh ban hânh các chinh sách, Ca ch hiu qua thu hiit vn du tu tr các 
thành phân kinh tê ngoài nhà nuOc cho nông nghip, nông thôn. 

3. S& Tài chInh 

- Hang 11am, tham mutt UBND tinh b tn trong dix toán ngân sách tinh 
kinh phi d trin khai thçrc hin Nghj quy& s 39/2018/NQ-HDND ngày 
12/12/2018 cüa HDND tinh; thm djnh k hoch phân bè kinh phi do SO Nông 
nghip và PTNT xây dirng, trInh UBND tinh quyt djnh. 

- Phi hap vOi SO Nông nghip và PTNT huOng dn vic t chirc trin khai 
thrc hin, quán 1, sir dçtng kinh phi thçrc hin Nghj quy& so 39/2018/NQ-HDND 
ngày 12/12/20 18 cüa HDND tinh. 

4. S& Tài nguyen và Môi trirô'ng 

- Chü trI, phi hap vOi SO Nông nghip và PTNT, UBND các huyn, thành 
ph& tham mtru UBND tinh, trInh IFIDND tinh ban hành chInh sách ye t.p trung, 
tIch ti rung dt phü hap vOi diu kin cüa tinh. D xut các chInh sách lien quan 
dn tài nguyen, báo v môi truOng và da dtng sinh h9c theo hi.rOng tto thun igi 
cho nông nghip, nOng thôn phát trin bn vtmg. 

- Chü trI, pMi hap vOi SO NOng nghip và PTNT, UBND các huyn, thành 
ph& rà soát, kim soát chit ch quy hoch và quán 1y', thirc hin quy hoch sü 
diing dt nông nghip (dc bit là da't lüa, dt rii'mgphông h5, dic c4ing). 

5. S& Khoa hQc vã Cong ngh 

- Chü trI, phi hap vOl SO Nông nghip và PTNT, các sO, ban, ngânh có 
lien quan tham mtru giái pháp tang cuOng nàng 1irc nghiên c1u, 1rng dicing, chuyên 
giao tin b khoa hçc k thut, gop phn thçrc hin K hoch. 

- Chü trI, phi hap các sO, ban, ngành, da phuong có lien quan t chüc 
thuc hién chInh sách h trçi tao  lip, duy trI, phát trien thuong hiu, xây dirng chi 
dn dja 1, XáC lQp quyn sâ hüu trI tu di vâi các san phm hang hOa cUa tinh; 
tham mutt bO trI nguôn kinh phi khoa h9c cong ngh cho nghiên ciru, rng dçtng 
tin b khoa h9c k5 thuat cho phát trin nOng nghip và nông thOn. 
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6. S& Cong thu'o'ng 

-Tham mixuxây dirng và trin khai thrc hin ca ch, chInh sách h trg phát 
triên Cong nghip ché biên, bão quân nông, lam, thüy san. 

.-Phéi hçip vói S Nông nghip và PTNT tang cuè'ng hoat dng xüc tiên 
thucmg mai,  h trçl m rng thj trumg tiêu th nông, lam nghip và thüy san 
trong nithc và xut khâu. Nghiên ciru và thirc hin có hiu qua các chInh sách 
thucmg mai,  cam kêt thuo'ng mai  quc tê, các rào can k thut và diêu hành hoat 
dng xuât, thp khâu linh hoat, hiu qua tao  thun igi thüc day xuât khâu nông 
san, tang cuè'ng chuôi lien kêt san xuât - chê biên - tiêu thii nông, lam, thüy san. 

-Phi hçp vó'i Cc Quân l th truè'ng Ninh BInh trong vic kim soát chat 
chë, xir l nghiêm boat dông buôn 1u Va gian 1n trong thuong mai  hang nông, 
lam, thüy san. 

7. S& Y tê 

Phi hçp chit chê vii S Nông nghip và Phát triên nông thôn trong qua 
trInh triên kbai kê hoach  thirc hiên Lut An toàn thirc phâm, chiên luçic an ninh 
dinh duô'ng và v sinh môi trumg nông thôn. 

8. S& Thông tin và truyn thông, các cr quan báo chI, truyên hInh 

Chü dng phi hçTp vád các dan v có lien quan thrè'ng xuyên cung cp 
thông tin, tuyên truyên ye các co chê, chinh sách, tInh hInh và ket qua thixc hin 
Kê hoach. 

9. Ngân hang Nhà ntr&c tinh 

- Chi dao  các t chrc tin diing trên dja bàn tinh, trin khai có hiu qua các 
chucmg trInh, chInh sách tin diing uu dãi cüa Nhà nithc dôi vii nông nghip, 
nông thôn dã ban hành; tao  co' chê thông thoáng ye ho so', thfi tiic vay von de 
ngithi dan có diêu kin dâu tu phát triên san xuât. 

- Phi hgp vôi Si Nông nghip và PTNT nghiên ciru, xây dirng, d xuât 
cac chucmg trInh tin diing ci the phiic vi phát trin nông nghip, nông thôn gop 
phân tbirc hin có hiu qua Kê hoach.  Tiêp tçtc triên khai có hiu qua chuo'ng 
trInh tin diing ngân bang phçic vii phát triên các chiiong trInh nông nghip tr9ng 
diem cüa tinh; tin diing phic vçi xây di.rng nông thôn mdi. 

10. D nghj U ban mt trn To quc tinh; các tO chfrc chInh tr - xã 
hi, các hip hii và hi quân chüng cüa tinh 

Tham gia thirc hin các hoat dng thông tin, tuyên truyên và ho trg nông 
dan hop tác, lien kêt san xuât vi các doanh nghip, Lien hip HTX, HTX, THT 
và các to chüc kinh tê khác, bào v quyen và igi Ich hop pháp, chinh dáng ci1a 
doàn viên, hi viên và ngthi dan trong qua trinh k5' k& và thic hin hop dng 
lien kêt và các nhim viii khác lien quan den thirc hin K hoach  theo chirc nang 
cüa mInh. 

11. UBND các huyn vã thành phô 

Thic hin K hoach duc phe duyt và xây dmg, ban hành k hoach thijc 
hin K hoach  theo dc thü, the manh  cüa tmg dja phuo'ng. 
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- Trin khai rà soát, diu chinh quy hoach, Ca cu san xut cp huyn, xã 
theo huóng tp trung phát triên cay trông, 4t nuôi là lçri th cüa dja phrnmg, có 
khã näng cnh tranh phü hcip vâi quy hoach  phát trin cüa ngành và nhu cu th 
tri.rèng; nghiên ci'xu, xây dirng mô hInh san xut và các co ch, chInE sách h trg 
phát triên phü hçip, hiu qua. 

- Nghiên c1ru ca ch, chInh sách dc thu cüa tmg dja phrnmg phü hçp vói 
tiêm nàng, 1çi the và nhu câu cüa dja phuong d thu hut vn du tu x. hi cho 
phát triên nông nghip, nông thôn. 

Phi hçp vOi S& Nông nghip và PTNT, các si, ngành có lien quan xây 
d%rng, phát triên vüng san xuât nông nghip hang hóa; 1rng dng cong ngh cao; 
ho trg thành lip,  phát triên các hInh thüc san xut tiên tin trên da bàn. 

V. Ch d báo cáo 

Các S&, ngành, các huyên, thành ph ban hành chucmg trInh, k hooch 
trin khai thçrc hin K hoach. Hang qu (truOc ngày 10 tháng du qu sau), 6 
tháng (truâc ngày 10/7) và hang näm (truóc ngày 15/12), báo cáo kêt qua triên 
khai thirc hin các nhim vii duqc phân cong trong K hoch v S Nông nghip 
và PTNT dé tong hçip, báo cáo UBND tinE. Sà Nông nghip và PTNT tong hpp, 
dánh giá tInh hInh th?c hin K hoach hang 11am, báo cáo Tinh üy, HDND tinh, 
UBND tinh. 

Trên day là K hotch trin khai thirc hin Ngh quyt s 39/201 8/NQ-
HDND ngày 12/12/2018 cüa HDND tinh quy djnh chInh sách h trçl phát triên 
kinh t nông nghip theo htthng san xut hang hóa, 1rng diing cong ngh cao, hInh 
thüc san xut tiên tin, ben vthig trên dja bàn tinh Ninh BInh, giai don 2019-
2020. Trong qua trInh t chüc thrc hin, nêu có van dê chua phü hcip vó'i tInh 
hInh thrc t tti dan vj, dja phuong can thiêt phái sfra dôi, bô sung cho phü hqp, 
các ca quan, dcm vj chü dng báo cáo và dé xuât vâi UBND tinh (qua S& Nông 
nghip và PTNT) d xem xét, diu chinh kp 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TTCH 

Noi nhân: 
- ThuOng trirc Tinh üy; 
- Lành lao HDND tinh; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Các thãnh viên BCD tinh; 
- Các sâ, ban, ngành, doãn th; 
- UBND các huyn, thành phé; 
- Lu'u: VT, VP 2,3 

bh.02 / 
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C VUNG SAN XUAT NONG NGIIIP HANG HOA, 15G DVNG  CONG NGH CAO 
TREN DTA  BAN TINH NINH BINH, GIAI DOAN 2019-2020 

theo Ké hogch s 49 /1(11- UBND, ngay19/02/2 019 cña UBND tinh Nm/i Bin/i) 

TT 
Linh V1!C, 

san phâm 

:i.*aphô Thãnh ph 
Tam Dip 

Huyn ba Lir 
Huyn Yen 

Khánh 
Huyn Yen Mo 

Huyn Kim 
So'n 

Huyn Gia 
Vin 

Huyn Nho 
Quan Tong so 

Ninh BInh 

Linh vtyc trfing 
trçt 

1 
Lüa dc san, cht 
krcing cao 

12 vüng 

04 vüng (Khánh 
Thãnh, Khánh 
Trung, Khánh 
Cong, Khánh 
Thñy 

01 vüng (Yen 
HOa) 

05 vüng (Xuân 
Thin, ChInh 
Tam, Nhu Hôa, 
Kim Djnh, Hi 
Ninh) 

02 vüng (Ks' 
Phü, Thanh Lac) 

2 
Rau-cü-quã an 
toàn 

17 vüng 

01 vüng 
(Ninh 
Son+Ninh 
Phüc) 

01 vüng (Yen 
BInh) 

01 viing (Ninh 
M5) 

05 vüng (Khánh 
Thành, Khánh 
Hãi, Khánh 
Hang, Khánh 
Mau, Khánh 
Hi) 

04 yang (Yen 
Mac, Yen Thai, 
Yen Ttr, Khánh 
Dirong) 

01 vUng (Yen 
Lc) 

01 vüng (Gia 
Phuong) 

03 vüng (Lang 
Phong, Dng 
Phong, Phü Son) 

3 Cay an qua 06 vCng 
02 vt'lng (Dong 
Son, Quang Son- 
cay cO müi) 

03 vüng (Yen 
HOa, Yen Tr, 
Yen Dng- 
chu6i) 

01 vüng (Phü 
Long-dra), 

4 Cay du9t 1iu 03 vng 

01 vüng(tràhoa 
yang, trà hoa 
yang Cc 
Phuo'ng) (Yen 
Son+Dong Son) 

01 vüng (Gia 
5mb) 

01 vüng (trà hoa 
yang, trà hoa 
yang CUe 
Phuong) (CUc 
Phuo'ng+Gia 
Lam) 

II 
Linhvircchãn 
nuoi 



TT 
Linh VUC, 

san phâm 
Tong 

Thành ph 
Ninh BInh 

Thành ph 
Tam iiep 

Huyn Hoa Lu' 
Huyn Yen 

Khánh 
Huyn Yen Mo 

IIuyn Kim 
Son 

Huyn Gia 
Vin 

Huyn Nho 
Quan 

1 Gia cm 04 vüng 
01 vüng gà di: 
DongSon 

02 vüng gà lai 
Dông Tao: (Gia 
Son+XIch Th), 
DngPhong; 
01 vüng gà lay 
trüng: Gia Lam 

2 Lç'n 04 vüng 

02 vüng 1cm 
ngoai: (Khánh 
Thüy+Khánh 
Thành+Khánh 
Nhac); (Khánh 
An+Khánh 
Cu+Khánh Van) 

02 vUng 1cm 
ngoai: (Kim 
M5+Kim 
Tân+Cn Thoi), 
(Nhir Hôa+Cht 
BInh) 

III 
Linh virc thüy 
san 

1 Torn 03 vüng 

03 vñng (TT 
BInh Minh, Kim 
Trung, Kim 
DOng) 

2 Ca nuóc ngçt 05 vng 
02 vüng (Yen 
Son, Yen BInh) 

02 vng (Yen 
Dng, Yen Mac) 

03 vUng (Gia 
Phuo'ng, Gia 
Tan Gia Vuçmg) 

01 vUng (Van 
Phong) 

3 Ging ngao, hàu 01 vüng 
01 vüng (Kim 
Trung) 

Linhvuclâm 
nghip 

1 Cay BUi K Lao 01 vüng 
01 vüng (Ks' 
Phd) 

Ghi chá: Quy mô Mi thi&i cüa các vfing theo quy dinh tai Nghi quyt s 39/201 8/NQ-HDND ngày 12/12/2018 cüa HDND tinh 
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