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I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. Sự cần thiết xây dựng chương trình: 

Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc có địa hình khá phức tạp, 

song có những điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương hàng hóa như: Giao 

thông thuận lợi, tiếp giáp với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, Cao Bằng còn có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa 

dạng là tiền đề để phát triển các ngành kinh tế, trong đó ngành nông nghiệp đã 

phát huy tốt những lợi thế và đang phát triển theo chiều hướng tích cực,  

Giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đời sống người dân khu vực nông 

thôn được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Cơ cấu lĩnh vực nông 

nghiệp chuyển dịch tích cực, giảm dần tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng dần tỉ trọng 

ngành chăn nuôi, trong đó: Trồng trọt chiếm 56% (giảm 2,3%); chăn nuôi 32,3% 

(tăng 2%); dịch vụ nông nghiệp 2,8% (tăng 1%); lâm nghiệp 8,6% (tăng 0,8%); 

thủy sản 0,3% (tăng 0,1%).  

Sản xuất nông, lâm nghiệp bình quân tăng 2,6%/năm; tổng sản lượng 

lương thực có hạt đạt 274 ngàn tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 40 triệu 

đồng/ha,. Một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung: Cây thuốc lá, 

hồi, miến dong, chanh leo, quýt, hạt dẻ, thạch đen... tiếp tục được mở rộng quy 

mô, diện tích, đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân.  

Giá trị sản lượng ngành chăn nuôi tăng trên 6%/năm; kinh tế trang trại, 

gia trại tiếp tục phát triển; một số sản phẩm được xây dựng thương hiệu và mở 

rộng thị trường tiêu thụ như thịt bò, lợn đen... Công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng được tăng cường, tỉ lệ độ che phủ rừng đạt 55,68%. Thu hút được 43 

dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng số vốn đăng 

ký đầu tư 6.259 tỉ đồng, trong đó: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công 

nghệ cao tại huyện Quảng Hòa có tổng vốn đầu tư trên 2.500 tỉ đồng.  

Huy động được nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới với tổng 

nguồn vốn gần 7.800 tỉ đồng; toàn tỉnh có 25 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. 

Công tác di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong sản xuất nông nghiệp còn bộc 

lộ những hạn chế nhất định: Nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm 

năng, lợi thế; trình độ sản xuất của nông dân không đồng đều; giá trị sản xuất 

nông nghiệp thấp, một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản xuất hàng hóa 

chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường tiêu thụ; các sản phẩm có nhãn hiệu chứng 

nhận còn ít; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán; chất lượng sản phẩm chưa 

cao và khả năng cạnh tranh còn thấp.  
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Một trong những nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, hạn chế đó là do 

công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chưa đáp ứng 

được yêu cầu: Nhiệm vụ đào tạo tập huấn khuyến nông chưa được sâu rộng, 

chưa gắn kết chặt chẽ giữ lý thuyết và thực hành; năng lực phục vụ cho công tác 

tuyên truyền còn hạn chế; nguồn ngân sách cho hoạt động khuyến nông còn 

nhiều khó khăn nên việc xây dựng và nhân rộng mô hình từ nguồn ngân sách địa 

phương chủ yếu mới triển khai được ở quy mô nhỏ, ứng dụng những tiến bộ kỹ 

thuật đơn giản, với những đối tượng cây trồng, vật nuôi có chu kỳ kinh doanh 

ngắn ngày, đối tượng hưởng lợi chưa được nhiều. 

Vì vậy việc đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đáp ứng được nhu cầu thị trường 

trở nên quan trọng và cấp thiết. Phương hướng phát triển kinh tế nông nghiệp tại 

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã đề ra: Đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm an ninh 

lương thực tại chỗ và sinh kế bền vững từ sản xuất nông nghiệp cho người nông 

dân. Phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất 

hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến nhằm xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh 

tranh của các sản phẩm nông nghiệp, hướng đến xuất khẩu ra thị trường trong và 

ngoài nước. Tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện 

đại, cơ giới hoá và tin học hóa vào quá trình sản xuất; chú trọng thâm canh, 

chuyên canh, nâng cao chất lượng và giá trị các loại cây đặc sản có lợi thế. Tiếp 

tục triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Từng bước 

chuyển dần chăn nuôi nhỏ lẻ sang phương thức chăn nuôi trang trại, gia trại; 

thúc đẩy chăn nuôi theo hướng liên kết, liên doanh và sản xuất theo chuỗi khép 

kín. Xây dựng cơ chế chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông 

minh, đầu tư phát triển kinh tế rừng, sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông, lâm 

sản. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới.  

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc xây dựng “Chương trình 

Khuyến nông tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025”  theo Điều 24 tại Nghị định 

số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ là rất quan trọng 

và cần thiết nhằm đẩy mạnh công tác khuyến nông, thực hiện tốt các chủ trương, 

chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong phát 

triển nông nghiệp nông thôn và các nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn tới. 

Đồng thời, góp phần huy động các nguồn lực của các tổ chức và cá nhân tham 

gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, tiếp tục thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững thông qua 

công tác thông tin tuyên truyền; bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo đội ngũ cán bộ 

khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông và bà con nông dân; tư vấn dịch vụ 

khuyến nông; triển khai các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, nông 

nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, mô hình khuyến nông theo hướng hàng 

hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. 
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2. Căn cứ pháp lý 

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến 

nông; 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 

Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà 

nước thực hiện hoạt động khuyến nông. 

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà 

nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28 tháng 4 năm 

2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Quyết định số 1360/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/4/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương giai 

đoạn 2020 - 2025 ; 

Quyết định số 3986/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/10/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực 

hiện giai đoạn 2020 - 2022; 

Quyết định 724/QĐ-BNN-KHCN ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành tạm thời các định mức kinh tế, kỹ thuật áp 

dụng cho các dự án khuyến nông Trung ương; 

Quyết định 663/QĐ-BNN-KN ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung 

ương; 

Đề án số 21-ĐA/TU ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng Đề 

án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 

2030.                                

Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Khóa XVI, kỳ họp thứ 6 Ban hành quy định mức 

chi công tác phí mức chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội 

sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND ngày 9/9/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức chi công tác phí, 

mức chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh cao bằng ban hành kèm theo nghị 

quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của hội đồng nhân dân tỉnh Cao 

Bằng. 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=28/2017/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2017&eday=08/12/2017
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=28/2017/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2017&eday=08/12/2017
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Nghị quyết số 47/2020/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động 

khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; 

Căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định các định mức kinh tế 

kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích 

ứng với các vùng sinh thái, khí hậu và thị trường thông qua các hoạt động 

khuyến nông. 

Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông 

minh, sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp 

ứng nhu cầu trong nước và khu vực; thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây 

dựng nông thôn mới; tạo sinh kế cho người dân chủ động đầu tư phát triển sản 

xuất, tăng cường khả năng chống chịu thiên tai trước diễn biến khó lường do 

biến đổi khí hậu toàn cầu. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền: 

- Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn 10 lớp cấp tỉnh và 25 lớp cấp 

huyện/thành phố; 250 lớp cấp xã, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho 

8.550 lượt cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở, nông dân chủ chốt, 

thành viên HTX, tổ hợp tác... đáp ứng nhiệm vụ khuyến nông cơ sở.  

- Thông tin tuyên truyền: Viết tối thiểu 20 tin bài/năm đăng trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản 02 số/năm Bản tin Khuyến nông Cao 

Bằng với 14.000 cuốn/năm (tổng cả giai đoạn 10 số Bản tin với 70.000 cuốn) 

nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, gương người tốt việc tốt, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, văn hóa văn nghệ. 

2.2.  Xây dựng và nhân rộng mô hình:  

2.2.1. Lĩnh vực trồng trọt 

Xây dựng 50 mô hình tập trung vào các đối tượng sau: 

- Trồng mới và ghép cải tạo cây ăn quả (Cam, quýt, mận, lê...). 

- Mô hình bảo tồn và phát triển cây mận máu địa phương. 

- Mô hình trồng thâm canh cây lê địa phương và cây lê giống mới. 
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- Mô hình phát triển cây dẻ gắn với bảo tồn đặc sản vùng miền tỉnh Cao 

Bằng. 

- Mô hình trồng rau ăn lá, củ, quả theo hướng an toàn. 

- Mô hình sản xuất gừng, nghệ, đậu, đỗ, lạc giống bí xanh gắn với thị 

trường tiêu thụ sản phẩm. 

- Mô hình sản xuất giống lúa thuần chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản 

phẩm. 

- Mô hình trồng thâm canh cây thạch đen theo hướng an toàn. 

- Mô hình trồng thâm canh cây dạ hiến. 

2.2.2. Lĩnh vực lâm nghiệp 

Xây dựng 22 mô hình tập trung vào các đối tượng sau: 

- Xây dựng mô hình trồng rừng keo lai mô thâm canh cung cấp gỗ lớn. 

- Mô hình trồng cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm - cây Cát sâm. 

2.2.3. Lĩnh vực chăn nuôi 

Xây dựng 55 mô hình tập trung vào các đối tượng sau: 

- Mô hình vỗ béo trâu, bò thịt để nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc 

miền núi 

- Mô hình trồng cỏ thâm canh phục vụ chăn nuôi bò thịt, bò sữa. 

- Mô hình chăn nuôi dê sinh sản nuôi nhốt an toàn sinh học. 

- Mô hình chăn nuôi lợn bản địa theo hướng hữu cơ. 

- Mô hình chăn nuôi lợn đực sản xuất tinh giống (phục vụ cho thụ tinh 

nhân tạo)  

- Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với các bệnh đăng ký an toàn trên lợn. 

-  Xây dựng mô hình hỗ trợ thiết bị công nghệ cao trong chăn nuôi lợn 

thương phẩm. 

- Mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng hữu cơ. 

- Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với các bệnh đăng ký an toàn trên gà. 

- Xây dựng mô hình hỗ trợ thiết bị công nghệ cao trong chăn nuôi gia cầm. 

- Xây dựng mô hình ứng dụng chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi 

gà hướng trứng. 

- Xây dựng mô hình phát triển sản xuất giống vịt cỏ Trùng Khánh gắn với 

liên kết tiêu thụ sản phẩm. 

2.2.4. Lĩnh vực thủy sản 

Xây dựng 10 mô hình tập trung vào các đối tượng sau: 
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- Mô hình nuôi cá Nheo Mỹ an toàn thực phẩm trong ao. 

- Mô hình nuôi cá có giá trị kinh tế cao bằng lồng trên sông và hồ chứa 

theo hướng an toàn thực phẩm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (cá Bỗng, cá 

Chiên). 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền 

1.1. Bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn  

 a) Mục tiêu:  

 Nâng cao kiến thức, kỹ thuật chuyên ngành, kỹ năng và nghiệp vụ tập 

huấn Khuyến nông cho đội ngũ Khuyến nông các cấp, đội ngũ cộng tác viên 

Khuyến nông và nông dân có đủ trình độ kỹ năng, dễ dàng tiếp thu và truyền đạt 

các vấn đề về kỹ thuật nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển giao tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp. Góp phần thực hiện 

tốt mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng thành công chương trình 

nông thôn mới. 

 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, các phương 

pháp mới (giống, vật tư thiết bị, công nghệ, quy trình kỹ thuật) thuộc các lĩnh 

vực nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản, trồng 

trọt, lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. 

 b) Nội dung thực hiện: 

- Kinh phí thực hiện: 3.600.000.000 đồng. 

- Tập trung vào phương pháp khuyến nông và các quy trình kỹ thuật cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản theo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, 

VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, nông 

nghiệp thông minh và các kiến thức về thị trường để nâng cao năng suất, chất 

lượng, cải thiện mẫu mã, tiêu thụ sản phẩm.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 – 2025.  

- Quy mô: 10 lớp cấp tỉnh (02 lớp/năm); 25 lớp cấp huyện (05 lớp/năm), 

250 lớp cấp xã (5 lớp/huyện/năm); 30 người/lớp; 

- Địa điểm thực hiện: 10 huyện/thành phố trong tỉnh.  

1.2. Thông tin tuyên truyền  

 a) Mục tiêu 

 Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân để 

người sản xuất được tiếp cận nhanh, hiệu quả. Tư vấn, giải đáp những thắc mắc 

về khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực nông nghiệp cho bà con nông dân. 

 b) Nội dung thực hiện  
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- Kinh phí thực hiện: 860.000.000 đồng. 

- Xây dựng các chuyên mục/chuyên đề khuyến nông, viết tin bài trên 

truyền hình, báo giấy, cổng thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm, tài liệu tuyên 

truyền phổ biến kiến thức về sản xuất; viết tin, bài đưa tin trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; xuất bản 10 số Bản tin Khuyến nông với 70.000 cuốn (02 

số/năm). 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 – 2025.  

2.  Xây dựng và nhân rộng mô hình 

2.1. Trồng trọt 

Xây dựng các mô hình chuyển giao, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới gồm: Quy trình canh tác theo tiêu 

chuẩn VietGAP, đánh giá chứng nhận chất lượng sản phẩm, quy trình thâm canh 

tăng năng suất; quy trình quản lý cây trồng tổng hợp IPM; quy trình cải tạo các 

giống cây trồng mới... nhằm đưa vào sản xuất, nâng cao năng suất, thu nhập cho 

nông dân thông qua các mô hình dự án, liên kết hiệu quả theo chuỗi giá trị sản 

phẩm. Hướng đến phát triển ngành trồng trọt hiện đại, bền vững, sản xuất hàng 

hóa lớn, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh trên thị 

trường, cụ thể: 

2.1.1. Cây ăn quả  

 a) Mục tiêu 

  Nhằm phát triển các loại cây trồng có thế mạnh của địa phương để từng 

bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tạo ra các sản phẩm hàng hóa 

nông nghiệp đặc sản có giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất 

hàng hóa. Cải tạo ghép những cây cùng loại có chất lượng tốt, năng suất cao, 

làm tăng thu nhập cho gia đình và góp phần cải thiện môi trường sinh thái. 

 b) Nội dung thực hiện:  

- Kinh phí thực hiện: 5.322.000.000 đồng 

- Quy mô: 

+ Xây dựng 7 mô hình trồng mới và ghép cải tạo cây ăn quả (Cam, quýt, 

mận, lê...) với diện tích 11,0 ha.  

+ Xây dựng 16 mô hình trồng thâm canh cây ăn quả giống mới và giống 

địa phương (lê, mận máu, dẻ) với diện tích 90,0 ha (5 ha/mô hình).  

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025. 

- Địa điểm: Huyện Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An, Nguyên Bình, Bảo 

Lạc, Bảo Lâm, Hà quảng, Hoà An. 

- Nội dung hỗ trợ: Tại địa bàn đặc biệt khó khăn hỗ trợ 100% kinh phí về 

giống, vật tư;  Những vùng còn lại hỗ trợ 70% kinh phí về giống, vật tư. 

2.1.2. Cây công nghiệp ngắn ngày, cây lương thực thực phẩm  
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a) Mục tiêu: Trồng rau an toàn nâng cao chất lượng sản phẩm rau, củ, quả 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ vào 

sản xuất, kết nối bao tiêu sản phẩm, liên kết sản xuất hàng hoá tập trung theo 

chuỗi giá trị tại các vùng sản xuất trọng điểm, nâng cao thu nhập, hiệu quả kinh 

tế, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. 

b) Nội dung thực hiện:  

- Kinh phí thực hiện: 9.928.000.000 đồng 

- Quy mô: 395,0 ha; 50 mô hình 

+  Xây dựng 10 mô hình trồng rau ăn lá, củ, quả theo hướng an toàn, diện 

tích 30,0 ha. 

+ Xây dựng 24 mô hình sản xuất gừng, nghệ, đậu, đỗ, lạc gắn với thị 

trường tiêu thụ sản phẩm, diện tích 200,0 ha. 

+ Xây dựng 13 mô hình ứng dụng giống lúa thuần chất lượng cao vào sản 

xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, diện tích 150,0 ha.  

+ Xây dựng 03 mô hình trồng thâm canh cây thạch đen theo hướng an 

toàn, diện tích 15,0 ha. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025. 

- Địa điểm: Thực hiện trên 10 huyện/ thành phố 

- Nội dung hỗ trợ: Tại địa bàn đặc biệt khó khăn hỗ trợ 100% kinh phí về 

giống, vật tư;  Những vùng còn lại hỗ trợ 70% kinh phí về giống, vật tư. 

2.2. Lâm nghiệp 

a) Mục tiêu: Ứng dụng và chuyển giao đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật về 

giống, quy trình kỹ thuật và sản xuất để phát triển và quản lý rừng theo hướng 

nâng cao năng suất, chất lượng, thúc đẩy trồng rừng bền vững nâng cao giá trị 

sản phẩm. Xây dựng mô hình phát triển trồng rừng gỗ lớn, thâm canh tập trung, 

tăng năng suất, sản lượng gỗ lớn làm nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, 

đa dạng hóa các sản phẩm từ công nghiệp chế biến lâm sản, góp phần nâng cao 

giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.  

b) Nội dung thực hiện 

- Kinh phí thực hiện: 4.200.000.000 đồng. 

- Quy mô:  

+ Xây dựng 15 mô hình trồng rừng keo lai mô thâm canh cung cấp gỗ lớn, 

diện tích 280,0 ha. 

+ Xây dựng 7 mô hình trồng cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm - 

cây Cát sâm, diện tích 7,0 ha.  

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025. 

- Địa điểm: Thực hiện trên 10 huyện/ thành phố. 
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- Nội dung hỗ trợ: Tại địa bàn đặc biệt khó khăn hỗ trợ 100% kinh phí về 

giống, vật tư;  Những vùng còn lại hỗ trợ 70% kinh phí về giống, vật tư. 

2.3. Chăn nuôi 

2.3.1. Chăn nuôi đại gia súc 

a) Mục tiêu:  

- Nâng cao công tác quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi dê do áp dụng 

phương thức nuôi nhốt theo hướng an toàn sinh học. Đồng thời làm giảm tình 

trạng phá rừng cho tập quán nuôi dê chăn thả, mang lại giá trị kinh tế cao cho 

người chăn nuôi. 

- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong chăn nuôi và chế biến thức 

ăn nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm thịt trâu, thịt bò.  

- Bổ sung các giống cỏ có giá trị dinh dưỡng cao, chịu hạn, chịu lạnh tốt 

đảm bảo phục vụ chăn nuôi bò thịt, bò sữa quanh năm phù hợp với trình độ canh 

tác của người dân địa phương.  

b) Nội dung thực hiện 

- Kinh phí thực hiện: 3.050.000.000 đồng. 

- Quy mô:  

+ Xây dựng 5 mô hình chăn nuôi dê sinh sản nuôi nhốt an toàn sinh học 

(1 mô hình/năm) với quy mô 60 con cái và 06 con đực/mô hình. 

+ Xây dựng 5 mô hình vỗ béo trâu, bò thịt để nâng cao sinh kế cho đồng 

bào dân tộc miền núi với quy mô 30 con/mô hình (1 mô hình/năm) 

+ Xây dựng 5 mô hình trồng cỏ thâm canh phục vụ chăn nuôi bò thịt, bò 

sữa (1 mô hình/năm) 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025 

- Địa điểm: Một số huyện phát triển về chăn nuôi đại gia súc như: Hà 

Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Nguyên Bình 

- Nội dung hỗ trợ: Tại địa bàn đặc biệt khó khăn hỗ trợ 100% kinh phí về 

dê giống, thức ăn cho dê. Các vùng còn lại hỗ trợ 70% kinh phí về các loại thuốc 

tẩy nội, ngoại ký sinh trùng, thức ăn cho trâu bò, nguyên liệu làm đệm lót, chế 

phẩm vi sinh, giống cỏ và phân bón. 

2.3.2. Chăn nuôi lợn 

a) Mục tiêu:  

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ 

kiểm soát dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, nâng cao chất lượng thịt 

đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính 

trong chăn nuôi nông hộ và trang trại, gia trại theo quy hoạch.  
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- Xây dựng những điểm cung cấp tinh lợn ngoại, lợn nội đảm bảo nguồn 

gốc, chất lượng phục vụ bà con chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tái đàn, tăng đàn lợn 

sau dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời góp phần bảo tồn và phát triển những giống 

lợn nội quý của địa phương, hướng tới vùng sản xuất hàng hóa lợn bản địa đặc 

sản. 

- Kiểm soát được dịch bệnh Dịch tả lợn và Lở mồm long móng trên đàn 

lợn. Chủ động phòng chống dịch bệnh để hướng tới xây dựng vùng an toàn dịch 

bệnh giúp phát triển chăn nuôi bền vững, giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra, 

nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi. 

- Áp dụng một số thiết bị, công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi lợn như: hệ 

thống máng ăn, máng uống tự động, hệ thống làm mát, hệ thống chuồng dành 

riêng cho từng loại lợn nhằm nâng cao năng suất, giảm công lao động, tăng hiệu 

quả chăn nuôi. 

b) Nội dung thực hiện 

- Kinh phí thực hiện: 3.125.000.000 đồng 

- Quy mô: 

+ Xây dựng 05 mô hình chăn nuôi lợn bản địa theo hướng hữu cơ (01 mô 

hình/năm) với quy mô 100 con/mô hình 

+ Xây dựng 03 mô hình cơ sở an toàn dịch bệnh đối với các bệnh đăng ký 

an toàn trên lợn (03 mô hình/03 năm) với quy mô 03 cơ sở/mô hình. 

+ Xây dựng 02 mô hình chăn nuôi lợn đực sản xuất tinh giống (02 mô 

hình/ 02 năm) với quy mô 02 điểm/mô hình 

+ Xây dựng 05 mô hình hỗ trợ  thiết bị công nghệ cao trong chăn nuôi lợn 

(01 mô hình/năm) với quy mô hỗ trợ 01 gia trại/trang trại/hợp tác xã/mô hình. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 – 2025. 

- Địa điểm: thực hiện tại các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh, ưu tiên 

những địa phương có các nông hộ chăn nuôi lớn, gia trại, trang trại, hợp tác xã 

đáp ứng về cơ sở vật chất, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh.  

- Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ 70% kinh phí về con giống, thức ăn, vắc-xin, 

hóa chất sát trùng, chế phẩm sinh học, hệ thống máng ăn, máng uống tự động, 

hệ thống làm mát, hệ thống chuồng trại. Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, xét nghiệm, 

thẩm định và công nhận cho 1 cơ sở an toàn dịch bệnh. 

2.3.3. Chăn nuôi gia cầm, thủy cầm 

a) Mục tiêu 

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng hữu cơ 

kiểm soát dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, nâng cao chất lượng thịt 

đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính 

trong chăn nuôi nông hộ và trang trại, gia trại theo quy hoạch.  
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- Kiểm soát được dịch bệnh Cúm gia cầm và Newcatson trên đàn gia cầm. 

Chủ động phòng chống dịch bệnh để hướng tới xây dựng vùng an toàn dịch 

bệnh giúp phát triển chăn nuôi bền vững, giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra, 

nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi.  

- Áp dụng một số thiết bị, công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi gà như: hệ 

thống máng ăn, máng uống tự động, hệ thống làm mát, hệ thống thu trứng, tải 

phân nhằm nâng cao năng suất, giảm công lao động, tăng hiệu quả chăn nuôi. 

- Gia tăng cơ cấu giống gia cầm mang lại giá trị và hiệu quả kinh tế cao 

hơn cho người chăn nuôi. 

- Góp phần bảo tồn và phát triển các giống thủy cầm đặc sản bản địa 

hướng tới hình thành vùng chăn nuôi tập trung gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ 

sản phẩm. 

b) Nội dung thực hiện 

- Kinh phí thực hiện: 4.325.000.000 đồng 

- Quy mô: 

+ Xây dựng 05 mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng hữu cơ (01 mô 

hình/năm) với quy mô 1.000 con gà thịt/mô hình 

+ Xây dựng 05 mô hình cơ sở an toàn dịch bệnh đối với các bệnh đăng ký 

an toàn trên gà với quy mô 03 cơ sở/mô hình 

+ Xây dựng 05 mô hình hỗ trợ  thiết bị công nghệ cao trong chăn nuôi gia 

cầm (01 mô hình/năm) với quy mô hỗ trợ 01 gia trại/trang trại/hợp tác xã/mô 

hình. 

+ Xây dựng 05 mô hình ứng dụng chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn 

nuôi gà hướng trứng (01 mô hình/năm) với quy mô 1.000 con/mô hình. 

+ Xây dựng 05 mô hình phát triển sản xuất giống vịt cỏ Trùng Khánh gắn 

với liên kết tiêu thụ sản phẩm (01 mô hình/năm) với quy mô 1.000 con/mô hình. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025 

- Địa điểm: thực hiện tại các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh, ưu tiên 

những địa phương có các nông hộ chăn nuôi lớn, gia trại, trang trại, hợp tác xã 

đáp ứng về cơ sở vật chất, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh.  

- Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ 70% kinh phí về con giống, thức ăn, vắc-xin, 

hóa chất sát trùng, chế phẩm sinh học, hệ thống máng ăn, máng uống tự động, 

hệ thống làm mát, hệ thống tải phân, thu trứng. Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, xét 

nghiệm, thẩm định và công nhận cho 1 cơ sở an toàn dịch bệnh. 

2.4. Thủy sản 

a) Mục tiêu: 

- Chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi ao thâm canh một số đối tượng thủy 

đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao theo hướng an toàn thực phẩm 
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- Phát triển nuôi trồng thủy sản trong lồng bè nhằm khai thác tối đa tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh về diện tích mặt nước của các sông, hồ chứa thủy lợi, thủy 

điện gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc 

làm và tăng thu nhập cho người dân.  

b) Nội dung thực hiện 

- Kinh phí: 1.500.000.000 đồng. 

- Quy mô: 

+ Xây dựng 05 mô hình nuôi cá Nheo Mỹ đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong ao (01 mô hình/năm) với quy mô 2.500m2 /mô hình. 

+ Xây dựng 05 mô hình nuôi cá có giá trị kinh tế cao bằng lồng trên sông 

và hồ chứa theo hướng an toàn thực phẩm gắn với kiên kết tiêu thụ sản phẩm (cá 

Bỗng, cá Chiên) (01 mô hình/năm). Trong đó: 04 mô hình nuôi cá Bỗng với quy 

mô 200m3/mô hình; 01 mô hình nuôi cá Chiên với quy mô 300m3 

- Thời gian thực hiện: giai đoạn 2021 - 2025 

- Địa điểm: Tại các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thuận lợi 

cho việc phát triển nuôi cá ao và tập trung nuôi cá lồng như: Quảng Hòa, thành 

phố Cao Bằng, Hòa An, Trùng Khánh, Bảo Lâm.  

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 70% về chi phí con giống, thức ăn, chế phẩm 

sinh học 

IV. ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Định mức hỗ trợ: Áp dụng theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 

24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông; Nghị quyết số 47/2020/NQ/HĐND 

ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định nội 

dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương từ nguồn ngân 

sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và các quy định hiện hành 

2. Tổng kinh phí thực hiện  

Tổng kinh phí: 44.200.000.000 đồng, trong đó: 

- Năm 2021: 8.180.000.000 đồng 

- Năm 2022: 8.880.000.000 đồng  

- Năm 2023: 8.790.000.000 đồng 

- Năm 2024: 8.900.000.000 đồng 

- Năm 2025: 9.450.000.000 đồng 

 (Chi tiết các nội dung tại Biểu kèm theo) 

3. Nguồn kinh phí: 

- Nguồn kinh phí chi cho các hoạt động khuyến nông địa phương từ 

nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách gồm: Kinh phí hoạt động 

khuyến nông cấp tỉnh do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo; kinh phí hoạt động 
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khuyến nông cấp huyện, cấp xã do ngân sách cấp huyện đảm bảo (nếu có), mọi 

nguồn lực khác cấp cho cấp huyện được áp dụng theo Nghị quyết này. 

- Nguồn kinh phí lồng ghép với các chương trình, dự án khác để thực hiện 

mục tiêu của khuyến nông. 

- Nguồn tài trợ và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

cho hoạt động khuyến nông. 

- Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Hàng năm ngân sách nhà nước được bố trí để thực hiện chương trình theo 

quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế chính sách và quản lý của hệ thống 

khuyến nông 

Tuyên truyền, phổ biến, triển khai và áp dụng Nghị quyết số 

47/2020/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 

Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa 

phương từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Lồng ghép các hoạt động khuyến nông với việc triển khai các chương 

trình, chính sách xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển sinh kế vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - 

xã hội của Đảng và Nhà nước. 

2. Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để nâng cao hiệu 

quả và phương pháp hoạt động khuyến nông 

Bám sát mục tiêu, chương trình hành động của Trung tâm Khuyến nông 

Quốc gia, của tỉnh, của ngành nông nghiệp hàng năm; đặc biệt là các chương 

trình xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề cho nông 

dân... để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác khuyến nông nhằm phát triển 

các ngành hàng có lợi thế, đồng thời nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả và 

khả năng cạnh tranh các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. 

Thực hiện rà soát, cập nhật, chọn lọc các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, 

mô hình sản xuất thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương để triển khai áp 

dụng trên diện rộng nhằm phát triển ngành nông nghiệp một cách bền vững, có 

hiệu quả về kinh tế và xã hội, tránh dàn trải, lãng phí. 

Đẩy mạnh áp dụng các phương pháp tiếp cận tiên tiến, có sự tham gia của 

người dân, nhất là phương pháp lớp học hiện trường (FFS); phương pháp giảng 

dạy lấy học viên làm trung tâm (LCTM)... vào hoạt động khuyến nông để nâng 

cao hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động. 

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến nông 

các cấp 
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Tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến nông các 

cấp. Trong đó, ưu tiên cho việc đào tạo cán bộ khuyến nông huyện và xã. 

Chú trọng nâng cao kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, tinh thần, trách 

nhiệm và thái độ phục vụ, đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, tổ 

chức hội thảo, xây dựng mô hình và đánh giá các hoạt động khuyến nông. 

4. Huy động tối đa các nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công 

tác khuyến nông 

Tranh thủ các nguồn lực thực hiện chương trình khuyến nông thông qua 

liên kết với các Viện, Trường, các Trung tâm nghiên cứu, các đơn vị kỹ 

thuật trong ngành để tiếp nhận nhanh các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới phục 

vụ sản xuất. 

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 

các chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, vốn nghiên 

cứu khoa học và các nguồn vốn liên kết khác từ các dự án, các tổ chức phi 

Chính phủ, các doanh nghiệp để tăng cường và đa dạng hóa, xã hội hóa công tác 

khuyến nông, đưa tiến bộ kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất nông 

nghiệp. 

Tích cực triển khai các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực xã hội 

tham gia vào công tác khuyến nông, thông qua việc đổi mới nội dung và phương 

pháp hoạt động; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút các tổ chức 

xã hội tham gia... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tinh thần, trách nhiệm 

trong công tác khuyến nông. 

5. Đẩy mạnh các hình thức liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản 

phẩm 

Đẩy nhanh việc hình thành và đổi mới hình thức hoạt động của các hợp 

tác xã nông nghiệp, câu lạc bộ khuyến nông, tổ hợp tác theo hình thức dịch vụ 

trọn gói từ cung ứng các dịch vụ đầu vào đến tìm đầu ra cho sản phẩm xứng 

đáng là đầu mối đại diện cho nông dân trong mối liên kết “bốn nhà” trong sản 

xuất nông nghiệp. 

Khuyến khích các hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, cánh đồng 

lớn... để tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung mang lại thu nhập ổn định cho nông dân. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, tổ chức triển khai Chương trình khuyến nông tỉnh; chỉ đạo các 

đơn vị trực thuộc Sở theo nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện và 

dự toán kinh phí cho từng năm, tổ chức phê duyệt để triển khai thực hiện theo 

đúng quy định. 

Phối hợp, hướng dẫn các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành 

phố, hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết thực hiện. 
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Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả. 

Tổng hợp kết quả thực hiện, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, 

vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở, ban 

ngành có liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí 

để thực hiện Chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp các sở liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá 

hiệu quả của chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của Sở. 

3. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở, ban ngành có 

liên quan thẩm định dự toán, cấp kinh phí thực hiện Chương trình, Kế hoạch 

khuyến nông trên địa bàn. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chủ trì, tổ chức triển khai Chương trình khuyến nông cấp huyện; chỉ đạo 

các Phòng, ban, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phân bổ, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chương trình theo quy định. 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh 

giá hiệu quả của chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của Huyện. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ. 

Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện trên địa bàn huyện, xã. 

5. Các Sở, ban ngành có liên quan 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung chương 

trình. 

Yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 

nội dung được giao chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện chương trình, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc vượt thẩm 

quyền, kịp thời có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
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