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CHI TH! 
ye tang cirô'ng siy länh do cüa Bang 

dôi vó'i cong tác khuyên nông trong tlnh hlnh mó'i 

Khuyn nông trong san xut nông lam nghip và nông thôn là hoat 

dng &ng hành, trijc tip gn bó vâi nguài dan, doanh nghip và hçp tác 

xã; dóng vai trô chñ dao  trong chuyn giao tin b k5 thu.t, thông tin 

truyn bá kin thirc và diào tao  ngh cho nông dan nhrn nâng cao näng 1irc, 

näng suit, ch.t lucing và hiu qua san xut, kinh doanh; phát trin thj 

truông nông lam nghip, thñy san gn vâi báo v môi truông và xây dixng 

nông thôn mâi nhanh, hiu qua hGn. Trong nhItng näm qua, khuyn nông 

luôn diicic Tinh üy, Hi dng nhân dan và U' ban nhân dan tinh quan tam, 

lãnh chi dao;  ban hành nhiu ca chInh sách d cii th hóa và xây d1rng 

h thng khuyn nông rng khp tir Tinh dn các thôn, bàn. Khuyk nông 

dóng vai trô quan tr9ng di vi cong cuc phát trin nông nghip, nông 

dan, nông thôn; gitp san xu.t nông nghip có nhüng thay di v chit 

liicing, chuyn tf.r tir cung tir c.p, lac  hu dn san xut nông nghip hang 

hóa iirng diing cong ngh cao, gop phn hoàn thành mic tiêu bão dam an 

ninh lucing thirc; tirng buâc hlnh thành các viing nông nghip hang boa chñ 

1irc, tao  dng lirc xây drng nông thôn mâi. 

Tuy nhiên, chü truong chuyn di tir san xut nông nghip an sinh 

sang san xut nông nghip hang hóa trong nh1rng näm tái, dOi hói khuyn 

nông có dü näng 1irc, diêu kin dê dáp irng yêu câu nhim viii. Thrc té hin 

nay, khuyn nông mâi chi bào dam nhu'ng yêu câu Ca bàn ye chuyên giao 

khoa h9c k5 thut, cong ngh phát trin san xut nông lam nghip, thüy san 

phic vi nông nghip an sinh; chixa dñ diu kin, näng 1rc, dáp ing yêu cu 

v phát trin nông nghip hang boa, kinh t nông nghip. ChInh sách 

khuyn nOng thiu dng bO,  ngun ngân sách du tu rt han  ch; các mO 

hInh khuyn nông phãt huy hiu qua chua cao, thiu sir lan tOa, nhân rng; 

chua huy dng duçic các ngun lirc d.0 tu cn thit d thirc hin các 

chuoig trInh, dir an khuyn nOng tai  ca sâ. Cong tác dào tao  ngh tp 
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hun cho nông dan dang n.ng v 1 thuyt, chua gn vâi thirc tin san xu.t 
và khâ nãng tip cn cña nguYi dan. Co cu t chirc b may cUa khuyn 
nông thiu dng b, hiu qua th.p, dc bit ô cp co s&; chüc nãng, nhim 

v cüa khuyn nông cp huyn, cp xa có trüng 1p gira Cong tác quãn 1 
vi hoat dng sir nghip; nãng lirc di ngü can b chiia theo kjp vi xu th 
phát trin mâi và yêu cu dt ra. 

D tang ciRrng cong tác khuyn nông, gop phn phát triên nông 
nghip hang hóa, thirc hin thành cong vic chuyn di san xut nông 
nghip thành kinh t nông nghip, báo dam hiu qua bn vUng; theo dung 
các miic tiêu, nhim vi D an s Ol-DA/TU cUa Tinh üy v phát triên nông 
lam nghip, sap xp dan cu, xây dirng nông thôn mâi tinh Lao Cai giai 
doan 2020-2025 và Nghj quyt s 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 cüa Ban 
Thu?mg vi1 Tinh üy v Chin lucic phát trin nông nghip hang hóa tinh 
Lao Cai dn näm 2030, thm nhmn dn nàm 2050. Ban Thung vii Tinh ñy 

yêu ctu các cp üy dáng, chInh quyn, Uy ban Mt trn T quc và cac t 
chirc chInh trj - xã hi tp trung lãnh dao,  chi  dao,  th?c hin nghiêm tüc, 
hiu qua các ni dung saii day: 

1. Di mâi ni dung vâ phuong pháp hoat dng khuyên nông, dáp 
irng yêu cu chuyn di tir san xut nông nghip an sinh sang nOng nghip 
hang hOa. DAy manE  chuyn giao tin b k thu.t, thông tin tuyên truyn, 
dào t?o  ngh cho lao dng nông thôn theo 1mic tiêu D an s Ol-DA/TU 
ngày 11/12/2020 và Nghj quyt s 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 cña Ban 
Thuing vij Tinh üy. 

2. Chü tr9ng trin khai các mô hInh khuyn nông cong ngh cao tiên 
tin, hin di tai  các vüng san xuAt nông nghip hang hóa chü 1irc. Tang 
cuô'ng lien kt theo chui giá trj, kt ni thj truô'ng trong nthc va quc t. 
Duy trI các chuong trInh, dir an khuyn nông phiic v1,i nông nghip an sinh, 
xóa dói, giám nghèo tai  các vüng dng bâo dan tc thiu s, biên giâi khó 
khän. Tip can, chuyn giao quy trInh san xuAt nông nghip hang boa dáp 
Ung cãc tiëu chun trong nuOc vã qu6c th; xäy dijng thuo'ng hiu, truy xuAt 
ngun gc d CO san phArn an toàn, bão dam chAt 1ung ph'ic vi tiêu dung, 
xuAt khAu và kt ni cung cAu. 



3. D.y manh  rng diing cong ngh thông tin và chuyn di s trong 
nông nghiép; nâng cp trang thit bj h. thng, phát trin các dijnh dng .n 
phrn s& truyn thông s& mô hInh nông dan và cong ngh s& xây drng 
các 1rng diing ph.n mm (App) phiic vi Khuyn nông (cong ngh 4.0). Da 
dng ni dung và hInh thi1rc tuyên truyn, dào tao  phü hp nhu cu th'çrc 
tin san xut tai  hin tri.r?ng, kt hçp cOng ngh thông tin hin dai,  tài 1iu 
din tir. Chia sé kt nM lien thông giUa h thng khuyn nông vi phuong 
tin thông tin dai  chüng. Tang cung hoat dng khuyn nOng thj trung, 
khuyn nông cOng ngh cao, san xut nông nghip tiên tin hin dai  nhm 
khai thác có hiu qua các yu t có 1çi th cnh tranh trong san xut hang 
hóa. D.y manh  lien doanh, lien kt trong san xut, ch bin và tiêu thi 
nông san, dc bit là lien kt cong tii (PPP) trong hot dng khuyn nông, 
tir do tng kt nhân rng. 

4. Tang cuOiig hoat dng tu vAn khi nghip và djch vi cung üng 4t 
us dAu vào thit yu trong san xuAt. Nâng cao näng lirc cung cAp djch v11 

khuyn nông chuyên nghip, chAt hrçng cao dáp iimg nhu cAu thj tnthng; 
kt n&, tu vAn hmnh thành các hInh thtrc t chirc san xuAt theo chui lien 
k& gn vci phát trin nông nghip hang hóa, giñp nOng dan chñ dng tham 
gia vào thj trixOng và tip cn khoa hçc cong ngh. DAy manh xa hi boa 
hoat &ng khuyn nông, lAy h thng khuyn nOng chuyên trách lam nông 
ct và huy dng các thành phAn kinh t tham gia hot dng khuyn nOng. 
ThI dim thirc hin ba1  hInh khuyn nOng chia sé trách nhim, khuyn 
nông có sir tham gia cña nguii dan, tin tOi mt s djch viii khuyn nông có 
thu tin d tái tao  ngun lrc, hInh thành qu' khuyn nOng. 

5. CUng c và kin toàn 1.i h tMng t chiic khuyn nông chuyên 
trách tr tinh dn co sâ, có co cAu t chirc b may dng b thng nhAt tinh 
g9n, hiu qua và bn vung theo Nghj quyt s 1 9-NQ/TW ngày 

25/10/2017 cüa Ban chAp hành Trung uang Dáng. Xây dçrng ch chinh 
sách dc thu cho t chirc khuyn nông viên xã, khuyn nOng thOn, bàn và 
t nhóm khuyn nOng cong dng lam hat  nhân t chirc các hcip tác xä djch 
vi nOng nghip, diAu rn& kt ni giu'a san xuAt và tiêu thii san phAm. Tang 
cu.Yng co sâ 4t cht, trang thi& b, nãng cao näng 1rc cho h th6ng 
khuyn nông các CAp, xây dirng di ngu khuyn nOng có nãng 1irc tt, tam 
huyt vâi ngh& lam vic chuyén nghip, trãch nhim, hiu qua. 
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6. u tiên ngun 1rc tài chInh du tu t& ngân sách dija phi.ro'ng cho 

hot dng khuyn nông. Thu hñt, dAy mnh hçip tác quc t và hçip tác 

cong tu (PPP), sir diing có hiu qua các ngun 1irc h trg cüa Trung uang, 

t chirc Quc t, t chüc trong nrnic và nuâc ngoài nh.m tang cithng 

ngun lirc cho hoat dng khuyn nông. 

7. To chirc thuc hiên: 

C.p üy, chinh quyn, Uy ban Mt trn T quc và các t chirc chInh 

trj - xä hi các cp CO trách nhim lãnh dao,  chi do, ph bin, quán trit; 

xây dirng chuang trInh, k ho.ch, phân cong nhim vi ciii th d trin khai 

thc hin hiu qua Chi thj nay. 

Các Co quan tham muu, gi1p vic cüa Tinh u theo chirc näng nhim 

vu don dc, kim tra, giám sat vic trin khai thirc hin Chi thj, báo cáo 

Ban Thuing vii Tinh üy. 

Ban Can s1r Dãng Uy ban nhân dan tinh chñ trI, giüp Ban Thithng v11 

Tinh u chi dao  trin khai thirc hin Chi thj; djnh ks', báo cáo kt qua thirc 

hin vói Ban Thung vi Tinh u. 

Chi thj nay ducic quán trit, trin khai dn các chi b, dáng viên, toàn 

th nhân dan trên dja bàn tinh và ph bin rng rãi trên các phiiong tin 

thông tin dai  chüng./. 

Noi nhân 
- Ban BI thu TW Dãng, 
- Các Ban xây dumg Dâng TW, 
- Van phOng TW Dãng, 
- B Nông nghip và PTNT, 
- Thuông trirc Tinh Uy, 
- Các dông chI Uy viên BTV Tinhüy, 
- Các ca quan tham muu giüp vic Tinh u, 
- Ban Can sur Dãng UBND tinh, 
- HDND, UBND tinh, 
- MTTQ Vit Nam tinh và các to chi.rc chInh 
tr - xã hi tinh, 
- Các Huyn üy, Thj üy, Thành Uy, Dãng u' 
trurc thuc Tinh ui', 
- Các s&, ban, ngãnh, 
- Lânh cto Van phOng Tinh Uy, 
- Chuyên viên TH- Van phOng Tinh i1y, 

- Lu.ru Van phông Tinh u. 


