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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN GIA LỘC

Số:         /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

         Gia Lộc, ngày     tháng      năm 2021

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy

về “Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn 
tiến tới sạch, ưu tiên các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao vào sản 

xuất phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2021- 2025"

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/HU ngày 25/01/2021 của Ban chấp hành Đảng 
bộ huyện khóa XXVI về "Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung 
theo hướng an toàn tiến tới sạch, ưu tiên các tổ chức, cá nhân ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 
2021- 2025". UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện cụ 
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH  - YÊU CẦU
1. Mục đích
Là hành động thiết thực, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021- 2025 nói chung, Kế 
hoạch số 08-KH/HU ngày 25/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nói riêng.

Phát huy mọi lợi thế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhất là nguồn lực 
đất đai và truyền thống; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, ứng 
dụng triệt để các TBKT vào sản xuất nông nghiệp để không ngừng nâng cao 
năng suất, chất lượng nông sản, góp phần nâng cao thu nhập người dân nông 
thôn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Yêu cầu
- Các xã, thị trấn rà soát diện tích đất sản xuất nông nghiệp, xây dựng kế 

hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kế 
hoạch thực hiện phải cụ thể hóa về quy mô, địa điểm, diện tích, đối tượng và 
phân công cho từng thành viên phụ trách. Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả 
thực hiện.

- Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, 
nhất là tổ chức, cá nhân có diện tích sản xuất trong vùng để tổ chức thực hiện. 

II. NỘI DUNG
1. Công tác quán triệt, triển khai
* Cấp huyện:
- Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Kế hoạch (bằng văn bản) tới: Ban 

chấp hành đảng bộ huyện khóa XXVI; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể 
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thuộc huyện ủy và cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị 
trấn.

- Đăng tải toàn bộ nội dung Kế hoạch trên cổng thông tin điện tử của 
huyện.

- Thời gian: trong tháng 4/2021.
* Cấp xã:
- Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch của địa 

phương. Thời gian: chậm nhất xong trong tháng 5/2021.
2. Công tác tuyên truyền
- Nội dung tuyên truyền: Nội dung, các giải pháp chủ yếu của Kế hoạch, 

tiến độ thực hiện Kế hoạch. Biểu dương các địa phương, cá nhân điển hình tiêu 
biểu trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Hình thức tuyên truyền: 
+ Qua hệ thống truyền thanh của huyện, xã.
+ Các lớp bồi dưỡng của các tổ chức đoàn thể huyện;
+ Tại các hội nghị giao ban BTCB nông thôn, qua các buổi sinh hoạt chi 

bộ, các cuộc họp hội, đoàn thể, thôn, khu dân cư….
+ Qua các cuộc thăm quan mô hình, hội thảo đầu bờ…
- Thời gian tuyên truyền: Thực hiện ngay sau khi ban hành Kế hoạch, kế 

hoạch thực hiện và trong suốt quá trình thực hiện.
- Thành phần tham gia: Tùy từng hình thức tuyên truyền.
- Cơ quan thực hiện: Đài Truyền thanh cấp huyện, xã; Các hội đoàn thể, 

cơ quan chuyên môn của huyện…
3. Nội dung thực hiện cụ thể
3.1. Đối với vùng sản xuất tập trung

Xây dựng công thức luân canh hợp lý, tích cực đưa giống mới, dễ tiêu thụ, 
thích ứng với biến đổi khi hậu vào sản xuất, tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật, cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao hiệu quả, đảm bảo giá trị sản xuất 1 
ha trong vùng đạt 550 triệu/năm.

a. Vùng sản xuất rau chuyên canh, tập trung
* Vùng có tính chất bền vững (37 vùng, diện tích 565 ha)
Trên cơ sở các vùng đã được quy hoạch và xây dựng ở nhiệm kỳ trước, 

các địa phương rà soát, bổ sung, nâng cao quy hoạch cho phù hợp với xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Từng bước củng cố, hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng như: mở rộng và cứng hóa đường giao thông nội đồng, lắp 
đặt hệ thống tưới nước tiên tiến, tiết kiệm…

* Quy hoạch mới 6 vùng: với tổng diện tích 90 ha tại các xã: Thống Nhất 
(1 vùng, 20 ha), Nhật Tân (2 vùng, 30 ha), Phạm Trấn (2 vùng, 30 ha), Thống 
Kênh (1 vùng, 10 ha):
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Từ đầu năm 2021, các địa phương tiến hành rà soát quy hoạch, xây dựng 
vùng sản xuất tập trung. 

Xây dựng chủ trương, quy chế cụ thể; Tổ chức họp dân trong vùng, vận 
động những hộ dân có ruộng trong vùng nhưng không có nhu cầu trồng rau màu 
đổi hoặc cho các hộ có nhu cầu thuê để sản xuất.

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong vùng: Kiên cố hóa đường trục 
chính nội đồng, lắp đặt hệ thống cung cấp điện, hệ thống tưới nước tiết kiệm, 
nạo vét kênh dẫn, bể chứa rác BVTV.... Xây dựng công thức luân canh, tổ chức 
sản xuất hợp lý. 

Năm 2021 thực hiện tại xã Nhật Tân, Phạm Trấn.
Năm 2022 Thực hiện tại Thống Nhất, Thống Kênh.
* Các vùng còn lại: tiếp tục tổ chức sản xuất theo hướng an toàn.
b. Vùng hoa, đào hoa
* Vùng đào hoa:
Xã Gia Tân: quy hoạch vùng đào hoa có tính bền vững, dịch chuyển các 

vùng có trong quy hoạch sang các vùng khác, đảm bảo duy trì được 2 vùng với 
diện tích 15 ha.

Tăng cường chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc đào hoa. Trồng đa dạng 
giống hoa như: Đào thất thốn, Giống đào lai Nhật Tân, đào bon sai, đào cổ thụ… 
để nâng cao giá trị cũng như mở rộng thị trường.

* Vùng hoa:
Các địa phương như: Đoàn Thượng, Toàn Thắng, Gia Tân, Quang Minh, 

Lê Lợi, Thị trấn Gia Lộc quy hoạch mỗi vùng từ 1 - 2 ha trồng hoa. Mạnh dạn 
đưa giống hoa mới có giá trị vào sản xuất như: Lyly, Lan, Dơn.... Vụ trồng hoa cần 
đa dạng hơn như: mùa hè trồng hoa loa kèn, vụ đông trồng Lyly, Dơn, Cúc... để 
dần tạo nên thị trường hoa riêng của Gia Lộc.

3.2. Xây dựng, mở rộng vùng sản xuất theo quy trình VIETGAP, 
Globalgap:

Mỗi năm xây dựng từ 5 - 10 vùng tổ chức sản xuất theo quy trình 
VIETGAP, Globalgap để đến năm 2025, toàn huyện có thêm 16 vùng với tổng 
diện tích 250 ha đượcc sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP và 11 vùng với tổng 
diện tích 200 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn Globalgap. Giá trị sản xuất đảm 
bảo đạt 650 triệu/ha/năm.

(Có biểu chi tiết kèm theo)
3.3. Đối với mô hình công nghệ cao
- Lựa chọn các vùng nông dân có kinh nghiệm trong sản xuất, mạnh dạn đầu 

tư. Tranh thủ kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình, dự án gắn với sự tham gia của 
các doanh nghiệp.

- Mỗi năm xây dựng từ 40.000 m2 nhà màng, nhà lưới trở lên.
(Có biểu chi tiết kèm theo)
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- Đa dạng đối tượng sản xuất trong nhà màng, nhà lưới như: Dưa lê lưới, dưa 
chuột, hoa, rau hữu cơ, cà chua, cây giống, rau gia vị...  Giá trị sản xuất đảm bảo 
đạt 1,5 -2 tỷ/ha/năm.

4. Kinh phí hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.
UBND huyện cân đối nguồn kinh phí hàng năm để hỗ trợ thực hiện đề án, 

gồm các hạng mục sau:
- Hỗ trợ kinh phí để tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm.
- Hỗ trợ một phần kinh phí cho những mô hình sản xuất công nghệ cao như: 

xây dựng nhà màng, nhà lưới... Định mức hỗ trợ: 100.000 đồng/1 m2 nhà màng, 
quy mô nhà màng từ 1.000 m2 trở lên.

- Hỗ trợ kinh phí thuê tư vấn, đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho các vùng 
sản xuất theo quy trình VIETGAP, Globalgap.

- Hỗ trợ kinh phí xây mới (nâng cấp) cơ sở hạ tầng: Giao thông, điện, nước  
cho vùng sản xuất chuyên canh có tính chất ổn định lâu dài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phòng NN & PTNT huyện:
- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chủ trì phối hợp với các cơ quan 

có liên quan hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai và thực hiện. Tham 
mưu, đề xuất giúp UBND huyện giải quyết những vướng mắc trong quá trình 
thực hiện Kế hoạch.

- Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện ở các địa phương. Tổng hợp 
đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch báo cáo Huyện ủy, UBND huyện.

- Phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ tầng, XNKTCTTL huyện hướng dẫn 
các địa phương lập quy hoạch hạ tầng đáp ứng yêu cầu vùng sản xuất, nhất là 
giao thông, thuỷ lợi nội đồng, điện, nước...

- Phối hợp với Phòng Tài chính - KH huyện tham mưu xây dựng kế hoạch 
hỗ trợ kinh phí để thực hiện, trình UBND huyện phê duyệt.

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn các địa 
phương:

+ Xây dựng, thành lập HTX, tổ, nhóm của vùng.
+ Xây dựng nội quy hoạt động của vùng.
+ Xây dựng công thức luân canh cây trồng trong năm, bố trí thời 

vụ.
- Phối hợp với các cơ quan của huyện và các cơ quan liên quan tăng 

cường công tác thanh, kiểm tra chất lượng giống, vật tư nông nghiệp đối với các 
cơ sở, các hộ kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Hội Nông dân huyện hướng dẫn các hộ sản xuất trong vùng 
có sản phẩm sử dụng nhãn hiệu rau an toàn Gia Lộc.

2. Phòng Tài chính - kế hoạch huyện: 
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Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện xây dựng dự toán hỗ trợ 
và hướng dẫn các địa phương thực hiện các chương trình hỗ trợ. Tham mưu cho 
Huyện ủy, UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ để thực hiện Kế hoạch.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:
- Phối hợp với các địa phương quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất 

chuyên canh, tập trung.
- Phối hợp với Phòng NN&PTNT và các địa phương trong việc tổ chức và 

đưa các sản phẩm nông sản của huyện tham dự các Hội chợ thương mại. 
4. Phòng Tài nguyên - Môi trường
- Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về môi trường đặc 

biệt là chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thu gom rác thải, 
vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật...

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục thuê mượn đất để 
đầu tư, sản xuất nông nghiệp. 

5. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện:
-  Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức 

tập huấn hướng dẫn cho các hộ nông dân quy trình sản xuất rau quả theo hướng 
an toàn, sạch. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy chuẩn sản xuất rau, quả an 
toàn, rau quả sạch để nông dân nắm được và thực hiện có hiệu quả.

- Tập huấn, đưa những mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất để 
nâng cao năng suất, chất lượng hoa, rau quả.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường giám sát vùng trồng 
theo quy trình VIETGAP, Globalgap.

- Điều tra dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại bằng các 
thuốc BVTV trong danh mục được phép sử dụng. Hướng dẫn nông dân sử dụng 
theo nguyên tắc 4 đúng.

6. UBND các xã, thị trấn:
- Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện, tổ chức khảo sát, xây dựng và ban 

hành Kế hoạch cụ thể của địa phương mình. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên Ban chỉ đạo; Đồng thời chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị của 
địa phương chủ động vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện.

- Chỉ đạo các HTXDVNN và các hộ trong vùng chuyên canh có kế hoạch 
và tiến hành tu sửa hoặc nâng cấp đường giao thông, mương máng, khơi thông 
dòng chảy mương tiêu. Phối hợp với XNKTCTTL huyện khoanh vùng, xây 
dựng kế hoạch phòng, chống úng cụ thể cho từng vùng sản xuất. 

 - Căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của các hộ nông dân và tình hình sản 
xuất cụ thể của địa phương để từng bước xây dựng mô hình quản lý như: HTX, 
các tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ rau quả; các nhóm hộ sản xuất; nhóm hộ tiêu 
thụ nông sản.
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- Định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá những kết quả đạt 
được, chưa được, từ đó rút kinh nghiệm để triển khai trong thời gian tiếp theo 
(Báo cáo sơ kết của BCĐ các xã, thị trấn gửi về Phòng NN&PTNT huyện) để 
tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo huyện.

7. Đài Truyền thanh huyện và xã, thị trấn:
 Thường xuyên tuyên truyền những nội dung, tiến độ thực hiện Kế hoạch 

để nhân dân nắm được. Đồng thời đưa tin các vùng, các hộ điển hình trong quá 
trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

8. Sau mỗi năm, Ban chỉ đạo Huyện tiến hành sơ kết đánh giá những kết 
quả đạt được, những tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm triển khai trong các vụ, 
các năm tiếp theo. Đồng thời tổng kết kịp thời những mô hình mới, công nghệ 
mới có hiệu quả cao để khuyến cáo và mở rộng sản xuất.

* Đề nghị Ban Thường vụ Huyện Ủy.
Phân công nhiệm vụ cho đồng chí Thường vụ phụ trách khu, đồng chí phó 

khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa 
phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND huyện; Các đoàn 
thể: Phụ nữ, Nông dân, Mặt trận tổ quốc…tích cực khuyến cáo, tuyên truyền các 
đoàn viên, hội viên trong việc tổ chức sản xuất hoa, rau hoa quả đảm bảo an toàn 
vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện "Quy hoạch và xây dựng vùng 
hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch, ưu tiên các tổ chức, 
cá nhân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất,  phù hợp với kinh tế nông 
nghiệp ven đô giai đoạn 2021- 2025". Yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan đơn 
vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- BCH Đảng bộ huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên BCĐ;
- Các ban, ngành đoàn thể của huyện;
- UBND các xã, TT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn                   
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