
       ỦY BAN NHÂN DÂN 

         XÃ TÂN TRÀO 

Số:  14  /KH-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                            

  Tân Trào, ngày  06 tháng 3  năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Về việc Đẩy mạnh ứng dụng KHCN thức đẩy sản xuất  

nông nghiệp sạch, theo hướng hữu có giá trị kinh tế cao  

trên địa bàn xã Tân Trào năm 2023 

I. Mục đích - Yêu cầu 

1. Mục đích 

Xuất phát từ sự phát triển không ngừng của KHCN trong giai đoạn hiện 

nay, Đảng ủy xã Tân Trào ban hành Kế hoạch số 37/KH-ĐU về phát triển nông 

nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn xã Tân 

Trào giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nông nghiệp hữu cơ trong 

sản xuất NN là một nhu cầu cần thiết nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng 

sản phẩm nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững, nâng 

cao giá trị gia tăng và chất lượng sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, thân 

thiện với môi trường; Xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng khoa học công nghệ, vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh theo chuỗi giá trị, 

nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, tiềm năng của xã nhà.  

2. Yêu cầu 

Hội đồng quản trị HTXNN là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân xã về 

công tác phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, nông nghiệp hữu cơ trong sản 

xuất NN nông thôn trên địa bàn xã. 

Phối hợp với các cấp, các ngành, lãnh đạo các thôn tích cực tuyên truyền 

nhân dân thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch đã xây dựng. 

Đẩy mạnh ứng dựng công nghệ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, theo 

hướng hữu cơ có giá trị KT cao trên địa bàn xã Tân Trào năm 2023 và những 

năm tiếp theo.  

II. Phát triển khoa học công nghệ (KHCN) 

1. Mục tiêu chung 

- Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng KHCN, trong nông nghiệp để 

tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm thúc đẩy sản xuất nông 

nghiệp phát triển ổn định, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng sản 

phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường; Xây dựng, phát 

triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng KHCN, vùng sản xuất hàng hóa 

chuyên canh theo chuỗi giá trị, Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, khuyến 



kích các hộ nông dân tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng KHCN vào sản xuất trên địa bàn xã nhà. 

- Mục tiêu cụ thể  

+ Xây dựng mục tiêu, định hướng thành các giai đoạn thực hiện từ năm 

2023 đến năm 2025, và định hướng đến năm 2030. 

+ Ứng dụng KHCN nhằm nâng tỷ trọng, giá trị sản xuất nông nghiệp phấn 

đấu  đến năm 2025 chiếm 5% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của xã và 40% 

vào năm 2030; Đến năm 2025 có trên 5% hộ sản xuất ứng dụng KHCN về giống, 

cơ giới hóa - tự động hóa trong sản xuất, quy trình canh tác, công nghệ sau thu 

hoạch, sơ chế, bảo quản. Hình thành ít nhất từ 02 đến 03 khu vực sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng KHCN, đối với sản phẩm chủ lực của xã có tiềm năng như: lúa 

gạo, chăn nuôi, thủy sản. Đến năm 2030 hình thành ít nhất 05 vùng dự án ứng 

dụng KHCN, vào sản xuất.  

III. Nông nghiệp hữu cơ 

- Mục tiêu chung: Phát triển nền nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền 

vững, thân thiện với môi trường sinh thái, gắn với kinh tế nông nghiệp tuần hoàn 

phục vụ tiêu dùng trong xã và trên thị trường; áp dụng khoa học công nghệ; đẩy 

mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; tạo 

sản phẩm chất lượng cao cung cấp cho thị trường, qua đó nâng cao thu nhập cho 

người dân. 

- Mục tiêu cụ thể: Hình thành vùng sản xuất theo hướng hữu cơ đáp ứng 

yêu cầu về sản lượng cũng như chất lượng có sự cạnh tranh trên thị trường, năm 

2023 xây dựng từ 01 đến hai mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ để làm điểm, 

đến năm 2025, phấn đấu đạt 5% tổng diện tích sản xuất trồng trọt, trong đó tập 

trung một số cây trồng có điều kiện áp dụng sản xuất hữu cơ như: lúa, cây rau 

màu...; Xây dựng thương hiệu sản phẩm hữu cơ cho các cây trồng chủ lực của xã; 

Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 05 mô hình và đến năm 2030 có ít nhất 10 mô 

hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo hướng hữu cơ gắn liên kết sản xuất 

- tiêu thụ trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực và tiềm năng của xã.  

Để thực hiện nhiệm vụ trên chúng ta cần quan tâm đến 6 nhóm nhiệm vụ, 

giải pháp, bao gồm:  

- Tăng cường công tác tuyên truyền.  

- Hoàn thiện cơ chế chính sách. 

- Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

- Ứng dụng và phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, hữu cơ. 

- Phát triển thị trường. 



- Tăng cường công tác quản lý nhà nước. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp là cơ quan tham mưu cho ủy ban nhân 

dân xã về thực hiện các nhiệm vụ phát triển ứng dụng KHKT, phát triển nông 

nghiệp hữu cơ, làm tốt công tác chức năng niệm vụ của mình, phối hợp với các 

cấp, các ngành, các thôn vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt kế hoạch đã 

được xây dựng trong năm 2023. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển ứng dụng KHKT, 

phát triển nông nghiệp hữu cơ năm 2023 và những năm tiếp theo. UBND  xã yêu 

cầu HTXNN  phối hợp với các thôn căn cứ vào Kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ 

đảm bảo các chỉ tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Thường trực Đảng ủy;  

- Lãnh đạo HĐND, UBND; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu:  VT./. 
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