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I- BANH GIA TINH H!NH 
Trong giai dioan 2016 - 2020, san xut nông nghip cUa tinh t duçic 

nhttng kt qua tIch circ, t& d tang truóng toàn ngành bInh quân dt 
4,5%/näm, cao han bInh quân chung Ca nithc dgt 3%/nám). Ca cu ni 
ngành chuyn djch theo hrnrng giám t tr9ng nông nghip, tang t3T tr9ng lam 
nghip, thüy san; giá trj và hiu qua san xut trng tr9t, chàn nuôi, thüy san 
bInh quân tang khá, nhiu din tIch canh tác cho thu nhp khá cao, san lugng 
các san phm nông nghip chü liic dt và vi.xçYt k hoch, bào dam an ninh 
luong thirc trên dja bàn tinh. 

San phm hang hóa tmg brnc dáp irng dugc nhu cu cüa thj trumg 
trong và ngoài tinh; hInh thành viing san xut hang hóa tp trung di vth các 
san phm nông, lam nghip chü lirc. xay dirng 30 di,r an phát trin san xut 
theo chui giá tr; xây dirng, phát trin duqc 83 san phm dat  tiêu chun 
OCOP. Thirc hin t6t cong tác bào v và phát trin rmg, h.ng näm trng trén 
15.000 ha rrng các '°a, tr 1 che phü rrng duy trI miTre 63%, thuc nhóm 
các tinh cao nMt cã nixóc. Tang cung áp dçing tin b khoa h9c k' thut 
trong các khâu san xut, thu hoach, bão quân và ch bin san phm nông 
nghip; quan tam d.0 lii xây drng chi dn dja 1, thirang hiu, nhãn hiu, 
quãng b, gii thiu m rng thj truàng tiêu thi,i các san phrn nông nghip 
cüa tinh. 

Chuang trInh miie tiêu quc gia xây dçrng nOng thôn mói dat  k& qua ni 
bet, toàn din, là dim sang trong phong trào xây dimg nông thôn m&i cüa khu 
virc Thy B.c, vi nhiu each lam sang tao,  hiu qua; dã phát huy trách nhim 
cüa ca h thng chInE trj, huy dng mçi ngun 1ire x hi, dc bit là vai trà 
chü the, trirc tiêp cüa nhân dan trong vic dóng gop tn tue, cOng siTic, 4t iiiC 
xây dirng nông thôn mi theo phucing châm "Dan hilt, dan bàn, dan lam, dan 
kiêm tra, dan giám sat, dan thy hu'&ng". 
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Di mth phucing thrc t chüc san xut nông nghip, kinh t nông thôn 
theo huó'ng m rng lien kt theo chui giá trj, gán san xuât vi chê biên, 
tiêu thii; din mao  nông thôn dã thirc sir khô'i sac, di song 4t chat, tinh than 
cüa ngiRii dan nông thôn không ngüng duçic nâng len. Sau 05 nàm, toàn tinh 
có 75 xä dat  chun nông thôn m6i, chiêm 50% tong so xã cUa tinh, thành phô 
Yen Bái hoàn thành nhim viii xây drng nông thôn m9i, huyn Trân Yen trâ 
thành huyn min niii du tiên cüa khu vrc Tây Bàc d.t chuân nông thôn 
mdi; thu nhp bInh quân cUa ngui dan nông thôn dat  32 triu dông/nam, 
tang gap 02 lan so vói nàm 2015. 

Tuy nhiên, ben canh  nhtthg k& qua dat  duçic, san xut nông nghip cüa 
tinh cOn thiu bn vüng, d bj tác dng, ãnh hu&ng bOi thiên tai, djch bnh và 
biên dông cua thitrucing, näng suât, chat luong, kha näng canh tranh cua 
nhieu san pham nong san chu 1c chua cao; cong nghç bao quan, che bien 
sau thu hoach chua phát trin; chua Co nhiu san ph.m nông san có thuang 
hiu, chi dn dja 1; san xut hang hóa chua gn kt cht chë vài thj truäng 
tiêu thi; ha thng phic vii san xut chua dáp 1rng dixgc yeu cu c cu 'a 
ngành nông nghip, nhât là h thông giao thông kêt nôi ccx s& chê biên vii 
vUng nguyen 1iu, giao thông ni dông, Cong trInh thüy lqi; kinh té hqp tác, 
kinh t trang trai  phát trin chm, chua phát huy duçxc vai trO d.0 mi lien kt 
san xu.t, tiêu thii nông san, h trg thüc dy san xu.t nông h; chua thu hut 
thrçc nhiu doanh nghip có tim lirc du tu phát trin san xut nông nghip 
theo chui giá trj. TInh trng ô nhim môi truxng trong san xu.t nông nghip 
chua duçic kim soát chat chë, mt s ccx sâ chàn nuôi, ch bin nông san t.p 
trung vn cOn gay ô nhim môi trurng, anh hu&ng dn di sang, san xut cüa 
nhân dan; mOt  s tiêu chI xây drng nông thôn mói chua bn vü'ng, nhât là 
tiêu chI môi trrnmg. 

A A A P A A A Nhung ton tal, han che neu tren co nguyen nhan khach quan va nguyen 
nhân chü quan. Trong do, ngoài các nguyen nhân khách quan nhu: Tác dng 
tieu c1ic cUa thiên tai, bin di khI hu, thxi tit CiTC doan; bin dng cUa thj 
trumg; dja hInh chia c,t, din tIch dt san xut manh mün, dan ci.r phan tan,... 
cOn có nhüng nguyen nhân chü quan nhu: Ngun lirc d.0 tu cho phát trin. san 
xut nông nghip cOn han  hp; chinh sách h trcx san xut nông, lam nghip 
chU yeu tp trung h tr h gia dInh ma rng quy mô san xu.t, chi.ra chü trçng 
ho trg the khâu lien ket sau san xut; chua thu hut dirge nhiu doanh nghip 

tu san xut, thu mua, ch bin nông san trên dja bàn tinh; hInh thrc t 
chuc san xuât chua thirc sr dOi mai, hau hêt là san xut vâi quy mô vra và 
nhó, sCrc canh  tranh thâp; mng li.râi, h thng phân pMi san phm ehua dirgc 
quan tam xây drng, thiCu thj tri.rang tiêu thii on djnh; san phâm có chat hrgng, 
chung nhn an toàn chira nhiu, sue eanh tranh thp; mt b ph.n nguäi dan 
vn cOn tam l trông cha, ' laj vào sir h trg cüa Nhà nirâe. 
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Do 4y, trong thi gian t6i cn ca cu 1ti ngành nông nghip theo 
hiing nâng cao cht luçing, hiu qua, giá trj gia tang gn vri xây dirng nông 
thôn mói bn vung. 

II- QUAN DIEM CHI D4tO, MVC  TIEU 
1- Quan dim chi dao 
- Phát trin nông nghip theo hrning phát huy lçii th so sánh cUa dja 

phuo'ng v dit diai, diiu kin khI hu, th nhuOng; phát trin lam nghip dia 
miic tiêu; dii md t chirc san xut, áp dçing tiêu chu.n chit lucrng d hInh 
thành các vüng san xut chuyên canh quy mô ló'n lien kt theo chui giá trj, 
vüng nông nghip (mg dcing cong ngh cao, nông nghip httu Ca và cay 

duçic 1iu phiic v1,i nhu cu trong nuâc và xut khu. Kt ni san xut nông 
nghip v&i du ljch, djch v1i, cong nghip ch bin, bào quàn, tiêu th di v6i 
các san ph.m chü 1irc, dc san cüa tinh. 

- Tp trung khai thác và tn diing t& lcd th v diiu kin tr nhiên, giâm 
thiu tác ding bt lçii tth môi trueing sinh thai trong phát trin nông nghip, áp 
diing các quy chun k5 thut v mOi trithng dng thèd có ca ch giám sat chat 
chë d thüc di.y phát trin nông nghip xanh. Nâng cao näng sut, cht krqng, 
san luçmg, da dng các san phm nông, lam nghip và thUy san theo hrnng an 
toàn sinh hçc, tao  nguôn nguyen lieu phiic v,i cong nghip chê biên, duçc 
phrn, dráp 1rng tiêu chun trong nuác, quc th và yêu cu cüa thj trithng. 

- Phát trin nông nghip gn vâi xây dirng nông thôn mdi, hInh thành 
các ving dan cu nông nghip, nông thôn dia ngành nghê on djnh, ben vüng. 

Tao 
diu kin cho các thành phn kinh t, dc bit ng1zi dan nông thôn, vüng 

cao, vüng sâu, vUng xa, v11ng dng bào dan tc thiu s tham gia phát trin san 
xuât nông nghip, dia dang hóa sinh k gn vd phát triên du ljch, djch vçi, bào 
v mOi truông sinh thai, bào thn và phát huy bàn sc van hóa cüa các dan tc. 

2- Muc tiêu 
2.1Mc tiêu tong quat

A A - Tiep tiic ca cau lal  nganh nong nghiçp theo hrnmg san xuat hang hoa 
tp trung quy mO 1n, chuyn djch manh  tfr san xut 1y s hrgng, san 1u9'ng 
lam miic tiêu sang tp trung nang cao cht lugng, hiu qua, giá trj gia tang cUa 
san phm, theo kjp xu huóng và thu cu cüa thj trung, k& hgp vth dam bào 
an ninh luang thirc. Phát huy li th so sánh, sir da dng các vüng sinh thai cüa 
tinh, phát trin các san phm chü 1irc, san phrn dc san, lithi co, san phrn 
OCOP, các mô hInh san xut nông nghip mg diing cong ngh cao, phát trin 
ducic lieu, nâng cao ch.t luçing rung trng g ion gn vOi phát trin du ljch, 
djch vi, cong nghip ch bin, bào quàn, tiêu thii, phiic vi thu cu trong nithc 
và xuãt khâu. 
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- Di mcci và phát trin quan h san xut, t chüc 1ti san xut nông 
thôn theo huóng hInh thành các hçxp tác xã, lien hip hçp tác x d $p trung 
ngun lirc, phi hçTp và phân cong san xut hqp 1, hiu qua; bão dam thi da 
hóa và hài hèa lçii Ich giüa ngixi dan trirc tip san xut vó'i doanh nghip, 
hcip tác xä ch bin, phân phi san phm và ngu6i tiêu dung. 

- Phát trin nông nghip g.n vâi xây dirng nông thôn mâi bn vng. 
HInh thành và phát trin các mô hInh lien kt san xu.t theo chui giá trj; thu 
hUt, khuyn khIch doanh nghip, hçip tác xä, lien hip hçp tác xã, t hcTp tác 

A k A A A A A A 

dau tu vao san xuat, che bien san pham nong nghiçp; lien ket, ky ket hp 
dng san xut, tiêu thii nông san vâi nông dan; phát trin các nhóm nông dan 
hçip the tir nguyen,  lien kt san xut theo chui giá trj. 

2.2- Mic tiêu cii th è 

(1) T6c dO tang tng san phm nông, lam nghip và thUy san trên dja 
bàn (theo giá so sánh 2010) giai doan 2021 - 2025 bInh quân dat  trên 
4,5%/näm. Dn nàm 2025, giá trj san xut nông, lam nghip và thus' san 
(theo giá so sánh 2010) dt 9.685 tT dng. 

(2) Ca cu tng san phm nông, lam nghip, thUy san trong GRDP dt 
19,5%. T tr9ng nganh chàn nuôi chim khoáng 30%, nganh lam nghip 
chim 37% trong khu virc nông, lam nghip, thUy san. 

(3,) Tng san lucrng luang thçrc có hat dat 321.000 thn. 

(4) Tng diàn gia sUe chInh dt 950.000 con. 

(5) San lugng thjt hai xut chung các loai dat  61.000 tn, trong do san 
lung thjt hoi xut chung dan gia sUe chInh 50.000 gn. 

(6) San lixcng nuOi trng, khai thác thUy san dat  13.000 tn. 

(7) Co them 50 xa dat chun nOng thOn mói 'hy ki dçit 125 xã, bcng 
83,3% tang so' xc toàn tinh, có them 02 huyn Yen Blnh, Van Yen dçit chudn 
nOng thOn mái và ilij xã Ngh7a Lç5 hoàn thành nhiçAm  vy xây dyng nóng thôn 
m6i). Dn näm 2025 eó 10% xã dt chu.n nông thôn mâi kiu mu. 

(8) Trng rung hang näm dat  trên 15.000 ha; dn nam 2025 toàn tinh có 
trên 40.000 ha thng cay g lan; khoàng 100.000 ha thng trng tra len duçc 
cp chiirng chi FSC hoe chirng nhn htru co (di vó'i cay que). 

(9,) TST l che phU rrng dat  65%. 

(10) TST i dan s nOng thOn duc cung cp nuac sinh hoat hçip v sinh 
dat98%. 
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III- NHI1M VIJ vA GIAI PHAP 

1- Tang cithng str lAnh dto dlla tãng, chi dto diu hành ella chInh 
quyn; vai trô cila Mt trn t quc và các doàn th thi vol cong tác t 
chfrc, 4n dng nhân dan trong vic dy mnh phát trin nông nghip 

- Các c.p üy, t chCrc diáng tang ciing vai trO lãnh dao,  chi dto và huy 
dng sir vao cuc cüa cá h tMng chInh trj, ctng dng doanh nghip và nhân 
dan d tao  si,r chuyn bin sâu sc v nhn thirc, trách nhim di vOi vic 
tham gia, du tu và phát trin nông nghip trong diu kin cong nghip hóa, 
hin di hóa dt nuâc và hOi  nhp quc t. 

- ChInh quyn các cp, nht là ngthi dirng du tap trung lanh dao,  chi 
dao sâu sat, quyt 1it cáo miic tiêu, nhim vi, giâi pháp phát trin nông 
nghip, xác djnh phát trin nông nghip trong diêu kin cong nghip hóa, 
hin dai  boa dt nuâc, hOi  nhp quc tA là nhim viii chInh trj thung xuyen, 
quan tr9ng hang du cUa Ca quan, dan vj, dja phuang. 

- Mt tran  T quc, cáo dioàn th chInh trj - xã hi thng cuong cáo hoat 
dng tuyên truyn, 4n dng, huy dng nhân dan tIch circ tham gia phát trin 
san xuât nông nghip. 

2- Dy mtnh ciii each hành chInh vii nâng cao chat ltrçrng nguin 
nhân lire trong linh vlrc nông nghip 

- Dy manh  cài cách hành chInh vâi tr9ng tam là sp xp, t chirc 'aj  b 
may quãn l nhà nuóc, dun vj sir nghip cong lap,  doanh nghip Nhà nithc 
trong linh virc  nông nghip; nâng cao cht lucing, hiu qua hoat dng dUa cáo 
Ca quan hành chinh, dan vj sir nghip, doanh nghip dam bào theo diing quy 
djnh dUa pháp luat, phll hcrp voi diu kin thirc tin dlla dja phuang. Ti'mg 
bithc xâ hi hóa cáo djch vi,i cong trong ngành nông nghip. 

- Dào tao,  bM duô'ng, nâng cao trInh d chuyên môn, dao  dirc cong viii, 
thrc trách nhim cüa di ngü can b, cong chirc, viên chirc, ngui lao dng 

trong li'nh vçrc nông nghip. Di mói tao phong, 1 li lam vic, nâng cao cht 
luçing, hiu qua cong tao; di moi ch dO hOi h9p, thông tin báo cáo; tang 
cuong i1ng dicing cOng ngh thông tin trong quàn 1, chi dao,  diu hành và 
thirc thi nhim vii cOng v1i. 

- Nâng cao chat luçmg dào tao,  ph bin kin thcrc khoa h9c cong ngh, 
dào tao  ngh cho lao dng nông thôn; h trq v kin thüc, vn d dy manh 
chuyn djch lao dng nông nghip sang khu virc cong nghip, djch Vç1 Va 
ngành ngh phi nông nghip i khu virc nông thOn. 
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3- U'ng thing tin bi khoa hçc k5 thut và cong ngh vào san xut 
Hông nghip d nâng cao nàng sut, cht 1ung, giá trj gia tang các san 
phâm nông nghip 

- Sü ding các ging tin b 1c5 thi4t, thIch rng vri bin dM khI hu. 
Kt ni san xut nông nghip vói cong nghip ch bin, bào quàn và tiêu thii 
san phrn trên ccx sx di mó'i, 1rng dçing các tin b khoa hçc k5 thut, cong 
ngh cao, cOng ngh s, ap dung quy trmnh thirc hành san xut nông nghip 
t& d nâng cao näng sut, chit lugng, hiu qua và giá trj gia tang cüa san 
phm; dc bit chü trçng vn d bão v môi tru?rng, bâo dam v sinh an toàn 
thrc phm, dáp üng yêu cu cüa thj truxng trong nrn9c và xut khu. 

- Phát trin nông nghip da dng, phü hçxp vOi lçxi th cña trng dija 
phuo'ng. Dy manh  vic ccx gith hóa, hin dlai  hóa, üng d1ing cong ngh cao 
trong san xut nông nghip nMt là khâu bão quãn, ch bin sau thu hoach. 
Chü tr9ng vic diäng k nhãn hiu, thucxng hiu và xây d1rng chi dan dija 1 
cho các san phm nông san chü içrc cüa tinh. 

- Xây dçrng các chucing trInh, d an, dr an trng dim d phát trin 
vüng san xu.t nông nghip rng d1tng cOng ngh cao, phát trin cOng nghip 
ch bin, ngành ngh nông thôn và Chucxng trInh Mic tiêu quc gia xây 
dirng nông thôn mCIi. 

4- Nhim vit, giãi pháp v phát trin san xut theo tfrng linh virc và 
san phâm ciii the: 

4.1. TMng trç?t: 
- La chçn các ging cay trOng có näng sut, chit lixcxng cao, phü hçxp 

vi diu kin tM nh't.r&ng, khi hu, thà!i tit d dua vào ccx câu giông cay 
trng chü yu; khuyn khIch nông dan dn din di thira d tp trung, tIch ti,i 
rung dt; phát trin san xut theo huó'ng tp trung quy mô ln gn vói thu 
hoach, bao quàn, ch bin và tiêu thi theo chui giá trj trên ccx sâ iirng diing 
cong ngh cao, phát huy lçxi th san phm và lçxi th yang, min. Tp trung 
du tis phát trin cOng nghip ch bin, nht là ch bin sâu, bào quãn sau thu 
hoch theo hung hin dial, giàm tn that sau thu hoach và nâng cao giá trj 
gia tang cüa san phm. Ph.n du dn näm 2025, giá trj thu nhp bInh quân 
trên din tich dt canh tác nOng nghip tp trung dat  150 triu dng/ha/nam. 

- Tp trung phát trin ng nguyen 1iu chuyên canh vi 10 san phm 
chü lrc, phn du dn nàm 2025 có It nht 10 san phm dc san duc ep ma 
s vüng trng, ma vach  san phm, truy xut ngun gc, áp ding tiêu chu.n 
quán l cht lucxng (VietGAP, GlobalGAP,...), gn vth các khu, c1im cong 
nghip ch bin và h th6ng 4n chuyn, kho bai. 



7 

- Cay 1i.rang thirc: Tp trung dâu tu vào các vüng có diiêu kin thâm 
canh lüa; tang din tich gieo cy các ging lUa tin b có ch.t li.rcing và giá trj 
kinh M cao. Dn näm 2025, hmnh thành 5.000 ha lüa tp trung, san xut hang 
hóa, diucic cp ma s vüng trng, san xut theo tiêu chun VietGAP... 

- Cay chè: Thirc hin chuyn di ging chè có náng sut cht 1ucng; 
san xut chè theo tiêu chun VietUAP, hru Ca; irng diing cong ngh cao dam 
bào nguyen 1iu cho ch bin chè xut khu. H trg phát trin trng chè Shan 
vUng cao và trng thay th ging chè tin b k5 thut vüng thp. Dn nàm 
2025, giü n djnh din tIch chè dt khoãng 7.000 ha (trong do din tIch chè 
Shan 2.900 ha), tng san lugng dat  65.000 tn (trong do chè chit lucing cao 
dat 25 .000 tAn). 

- Cay an qua: Tip tic trng mâi, trng thay th bang ging cay an qua có 
náng sut, cht luçing; duy trI t& vüng cay an qua có müi, t chic san xu.t theo 

A A P A A 7 A 9 tieu chuan VietGAP, hu'u ca, img ding cong nghç cao gan san xuat vai bao 
quàn, chê biOn sau thu hoach dé nâng cao giá trj san phâm, dáp img thj hiêu 
nguM tiêu dung. Dn nàm 2025, din tIch cay an qua dit khoang 10.000 ha, 
tng san lucmg dat  65 .000 tAn. 

- Trng dâu, nuOi tim: Khuyn khich, h trg các h gia dInh, Ca nhân 
tham gia t hcp tác, hçp tác xã liOn kt vth doanh nghip phát trin trng dâu, 
nuôi tm bào dam tiêu chun chat 1uçng, theo chui giá trj n djnh, bn vüng. 
Cái tao,  thay th& trng mi các ging dâu bang các ging cht 1uçng cao. Dn 
näm 2025, din tIch trng dâu dat  2.000 ha, san 1ung ken tm trên 5.000 tan. 

4.2.Chánnuôi: 
- Dy manh  irng diving k5 thuat trong lai tao,  du nhp ging trâu, bO, 1cm 

cht lucmng cao; üng diing, cãi tin cong ngh sinh san trong cong tác chçn 
ging. Tao  ca ch thüc d.y nhanh chän nuôi hang hóa, tp trung & vfing thâp; 
phát trin chän nuôi dc san (nhu lcmn  ban dja, gà den, vjt bu Lam 
Thung,...) theo hInh thirc trang trai & vüng cao. Phn du dn nám 2025 san 
1ixng thjt hai xut chung dan gia sue chInh dat  50.000 tAn; dan gia cm trên 
6 triu con vOi san lu9'ng trOn 11.000 tAn. 

9 A A • A A A A A 9 A - San xuat ehan nuoi gan vai cong nghiçp che bien, tieu th san pham 
lien kt theo chui giá trj; khuyn khIch áp dçtng cong ngh cao, th chue san 
xut chàn nuôi khOp kin hoc lien kt giUa các khâu trong chui giá trj ttr san 
xut ging, thuc an, dn ch bin, tiOu thi san phm. Giám sat và kim soát 
hiu qua djch bnh, an toàn thirc ph.m, chit 1ung san phm, quan 1 và sir 
dicing  thuc thu y. Ap ding h thng quán 1 kim soát nguy ca ô nhim dt 
và nuO tir eht thai chän nuOi và phát triOn nguôn näng iugng tái tao  tr các 
phii phâm cua ngành chan nuOi; phát triOn, quan 1 vüng nuôi an toàn sinh 
h9c Va môi trueing. 
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4.3. Lam nghip: 
- Tp trung phát trin lam nghip Yen Bái tth thành trung tam lam nghip 

iimg diing cong ngh cao cUa khu vrc min nUi phIa Bc, xây dimg m& lien kt 
yang trong san xut và ch bin g r1mg trng. Phát trin ±ng trng nguyen 1iu 
theo dnh huong ±ng trng g 1n. Xây dçmg Co ch, chInh sách h trg trng 
mâi rirng san xut bang các loài cay cho näng suât, cht krcmg cao; dy manh 
thâm canh, du tu khoa hc k5 thut, dc bit là sr diing các ging Co khâ näng 
cho nãng sut sinh khi cao, tang nang su.t rrng trng bInh quân hang näm dt 
trên 20% so vâi ging dti trà. 

- Diu chinh Co cu ging cay lam nghip trng trong thng phOng hO theo 
huó'ng tang loài cay trng da tác ding, da mitc tiêu, các loài cay bàn dja g 1&n, 
nâng cao chit hrgng, hiu qua, dam bào tInh bn vttng cüa rimg. Quàn l, sir 
ding bn vUng diOn tIch rung tr nhiên, tp trung khoanh nuôi, tái sinh thng 
tir nhiên d nâng cao dO che phU; trng b sung lam giàu rrng, nâng cao cht 
hrcing rrng t'çr nhiên. 

- Phát trin lam nghip da m11c tiêu gn vth du ljch, djch vii. Phát trin 
và tang ciRing quán l h sinh thai dc d11ng; bào v qu5 gen, bão tn da dng 
sirth hçc và cung cp các djch vi môi truOng; phát trin du ljch sinh thai trong 
rung dc diing, rung phOng hO,  n'irng san xu.t theo phucmg an quàn l rirng bn 
ttng và các d an, dr an du ljch sinh thai duçc cp có thrn quyn phê duyt. 

Khuyn khIch phát trin mô hInh trng duçxc lieu và lam san ngoài g duói tan 
rirng, k& hçTp vâi khai thác rrng bn vrrng d tang thu nhp cho ngui lam 
ngh rilng. M& rng áp dçing chirng nhn tiêu chun chit luçmg, tiêu chu.n 
quc t trong quàn 1 rrng và san phm rrng trng. H.ng näm trng mi rang 
dat tren 15.000 ha dng thai rà soát xiic tin khoanh nuôi, tái sinh tr nhien 
thng & nhüng nai có diêu kiOn d tang dO che phü rirng, lam giàu riirng; khai 
thác g rung trng dat  tren 650.000 m3  và các san phm khác (qu tre mang, 
San tra,...) hgp 1 d nâng cao hiu qua và giá trj gia tang tr rung. 

4.4. Tháysdn: 
- Ap dçing tin bO k5 thut vào san xut theo huâng áp diing nhüng cong 

ngh m&i v san xu.t ging, 1c thut nuôi nhm khai thác hiu qua tim nang 
mt nu&c nuOi trng thüy san tren dja bàn tinh. Tang ctxàng du tu nang c.p 
các co s& san xut ging thüy san dam bâo cht lugng và dü ging dáp üng 
thu cu san xut; phát trin co s& h thng ph'çic vçi nuOi trng thüy san. Phát 
trin, da dng hóa di tixçng và phuong pháp nuôi cá (cá hi, cá tam, cá dc 
san,...) va các loài thüy san khác theo thu cu cüa thj tru&ng; t chc lien kt 
theo chui giá trj tr nuôi, ch bin, bào quán dn tieu thii san phm. Phát trin 
nuOi Ca lng bn vting tren các h chüa thüy din gn vâi phát trin du ljch. 
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- M rng, khuyên khIch nuôi cong nghip, áp diing cong ngh cao, 
quy trInh thirc hành nuôi t& theo tiêu chun cht lugng, tiêu chun kim soát 
môi trung. Tang curng bào v ngun lçii thUy san và môi trung; thà cá 
ging b sung d tái tao  ngun igi thüy san trên h Thác Ba; phân tIch ngun, 
trü lugng thüy san và giám sat hoat dng dánh bit; tang cung các bin pháp 
quàn 1 hành chInh dii vád các hoat dng khai thác và nuôi trng gay tác 
dng xu dn môi trixng. Phn du dn näm 2025 giá tri san phm thu dixcc 
trên 01 ha mt nuc nuôi trng thüy san dt 300 triu ding/haInam; thng san 
lugng thUy san dat  13.000 tin. 

4.5. Phát trkn du'itc lieu: 

H trg phát trin mO' rng din tIch và chüng loai duqc 1iu hang hóa có 
u'u th trên dija bàn tinh; quân i, kim soát ngun ging d.0 vào; áp dçing các 
tin b k5 thut trong san xut ging, chàm sóc, thu hái và bâo quân, nâng cao 
cht lugng ch bin theo các tiOu chun cht lugng hin hành. Tang cuè'ng các 
hInh thirc lien kt san xut và tiêu thii san phm; xây dçrng thuang hiu, nhàn 
hiu cho các loai cay dugc 1iu, các san phm ch bin tr ngun nguyen lieu là 
các loai cay dugc 1iu cüa tinh. Bâo tn và phát trin các loài cay dugc lieu 
bàn dja, dc thii có giá trj kinh t cao cUa tinh Yen Bái và khu virc Tây Bäc. 

5- Phát triên cong nghip ch bin, d1ch viii nông, lam nghip, thily 
san và ngành nghê nông thôn 

- llu tiên thu hut du tu phát trin cong nghip ch bin tinh, ch bin 
sâu, khuyn khIch dèi mâi cOng ngh, thit bj, kt hgp vi các bin pháp v 
t chirc san xut, tiêu thçi hang hóa, xây dirng thuang hiu, bào hO s& hthi trI 
tuO, xut xi'r vüng trng, quãn 1 cht hrgng nông lam san và thüy san, nh.m 
nâng cao chit lugng và giá trj gia tang cüa san phm. Lien kt cung 1rng djch 
vii, 4t tu du vào, thu mua, ch bin, bào quàn, tiêu thi san phm, ct giàm 
các khâu trung gian trong chui giá trj d nâng cao hiu qua san xut. Thu 
hut các doanh nghip du tu và xây d'çrng nhà may ch bin, bào quàn, tiêu 
th các san phm nông, lam, thüy san gn 1in v6i các vüng san xut hang 
hóa chuyên canh cua tinh. 

- Thiic hin t& Chuang trInh mi xä. mOt  san phm (OCOP); h trg 
cüng c& duy trI hoat dng hiu qua cüa các lang ngh hin có, nht là các 
lang ngh truyn thng theo lgi th cüa trng dja phuong; gn hoat  dng 
kinh t cüa các lang ngh vâi djch vii du ljch và bào tn, phát trin van hóa 
truyn thng. 
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6- Di mó'i, phát trin quan h san xut trong linh vic nông lam 
nghip, thüy san 

- Ca câu 1.i và phát triên các '°ai  hInh kinh th tp the, to hçrp tác, hcip tác 
x kiu mi vra san xut kinh doanh vra lam djch vi dê giài quyêt vic lam, 
nâng cao thu nhp, gop phn chuyên djch ca eâu kinh t, ca câu lao dng & 
nông thôn theo hrnng cOng nghip hóa, hin drai  hóa. Khuyên khIch thành l.p to 
hç'p tác, hçip tác xa, lien hip hçp tác x, doanh nghip trong lTnh c san xuât 
nông lam nghip và thüy san, lien kêt san xuât theo chuôi giá trj ben vüng. 

- Xây drng các mô hinh lien kt hiu qua gitta doanh nghip - to hçp tác, 
hçrp tác xA - nông dan vth quy mô lien thôn, lien xã, lien huyn, bào dam hài 
hOa igi Ich cilia các chili th tham gia, dc bit chili tr9ng diôi mi quan h san 
xut i vüng cao, vüng dc bit khó khän; day manh  san xuât nông nghip theo 
chui giá trj bn vttng gn vói ilrng diing cong ngh cao, hInh thành các kênh 
phân phi tiêu thi san phâm nông nghip on djnh; ho trg dào tao  nhân hrc, chili 
dng tip cn ilrng ding khoa h9c k5 thut và cOng ngh phiic v san xuât, kinh 
doanh nâng cao nãng sut, giá trj gia tang cilia san phâm. 

7-XâydingnôngthônmO'ibnv&ng 
- Tip tyc thrc hin Chuang trInh mie tiêu quOc gia xây dirng nông 

thôn mói toàn din, di vào chiu sâu, dng bO,  vttng chic; phát huy silrc manh 
khi dai  doàn kt dan tc, huy dng sr vào cuc cüa cà h thng chInh trj, 
dc bit là vai trO chili the cilia ngithi nông dan trong vic dóng gop trI tue, 
cOng silic, 4t lirc xây dirng nông thôn mâi theo phuang châm "dan biê't, dan 
bàn, dan lam, dan kiêm tra, dan giám sat, dan thy hu'&ng". Xây drng nông 
thOn mOi phâi tien hành dOng bat  tat ca các x trong tinh; cO k thilra, lông 
ghép vO'i các chuang trInh, d an, dir an phát trien kinh t - x hi và các cuc 
vn drng, các phong trào dang dugc trien khai a nông thOn. 

- Hoàn thành và nâng cao ch.t lixçing the tieu chI xay dçrng nOng thôn 
mai. Tilrng buac phát trin h. thng và djch vii, du ljch nOng thOn theo huang van 
minh, mOi tnrO!ng canh quan xanh, sach,  dçp, giàu bàn s.c van hóa truyên 
thông; gitt vQng an ninh chInh trj, trt tçr an toàn xã hOi  trên dja bàn. 

- Duy trI và gia tang so 1ung xà dt chuân nOng thôn mâi, nOng thôn 
mâi nang cao, nOng thOn mO'i kieu mau, trong do chili trçng xay dimg nông 
thOn mâi 0' vüng cao, vüng d.c bit kho khän, yang có dOng dng bào dan tc 
thieu so. Phan dau den näm 2025, toàn tinh có 125 xä và 05 dan vj cp huyn 
dt chuân hoc hoàn thành miie tiêu xay drng nOng thôn m6i (huyn tr.n 
Yen, huyn Yen Binh, huyn Van Yen; thành phô Yen Bái và thj xa NhTa 
L). Chuyen dOi manh  me ca cau kinh th nông thOn theo hizâng tang t tr9ng 
khu virc phi nOng nghip, giàm t tr9ng khu virc nông nghip; tao  ra nhiu 
vic lam mói, giâm nhanh t l h nghèo theo chu.n nghèo da chiu áp ding 
cho giai doan 2021-2025; phân dâu den nãm 2025, thu nhp bInh quân cilia 
ngu0'i dan nông thôn dt tren 50 triu dOng/ngix0'i/nam. 
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8- Xây dtrng, to chfrc triên khai thirc hin có hiu qua c chê, chmnh sách 
h trq phát trin san xut nông nghip gn vói xây ding nông thôn mth 

- T chüc th?c hin có hiu qua các Co ch& chInh sách do ChInh phü, 
Thu tung ChInh phü, B, ngành Trung ucing ban hành. 

- HOi dng nhân dan tinh ban hành các co ch, chInh sách h trg phát 
trin san xut nông nghip theo hrn9ng nâng cao chit hrçmg, hiu qua, giá trj 
gia tang gn vi xây dirng nông thôn mi bn vtmg giai doan 2021-2025, 
trong do chü trçng các co' ch, chInh sách h trçi phát trin san xut lien kt 
theo chui giá trj gn vó'i các san phm chü lixc, san phm dc san, san phm 
OCOP; các ca ch& chInh sách h trçi, khuyn khIch các t ch(rc, cá nhân 
tham gia diâu tu vào nông nghip, nông thôn; các Co ch, chInh sách h trci, 
khuyên khich i'rng diing cong ngh cao trong san xut, ch bin, bào quàn, 
tiêu thii các san phm nông, lam, thüy san cüa tinh. 

A A A A A 'A A 'A 9- Dan tir xay ding hç thong ket cau ht tang phat trien nong nghiçp 
- Tip titc du tu, hin dai  hóa kt cu ht thng nông nghip, nông thôn; 

xây d'çrng mó'i, nâng cp h thng co' sâ ha thng phitc v11 san xut nông nghip 
nhix: cung cp din; thüy lçii; giao thông ni dng, giao thông lien thôn, lien 
xã; các cOng trInh bâo quàn, ch bin sau thu hoach; các cOng trInh phOng 
chng, irng phó, giàm nh hu qua thiên tai, bin dM khI hu. 

- Du tu nâng cao nãng 1irc cung cp djch vi1 cOng, gm: Khuyn nông, 
thu y, bào v thirc 4t, an toàn thc phm, bào v môi trung, quàn 15' bao 
rrng, dch vi mOi trirO'ng riirng. 

10- Huy dng và sfr diing hiu qua các nguôn 1irc dê phiic vii phát 
triên nông nghip 

- Trin khai có hiu qua Lut Du tu cOng, Lust Ngân sách nba nuó'c; 
rà soát, phân loai các dir an du tu, áp diing phuong thirc quàn 15' phü hcTp dôi 
v9i các dir an trong linh virc nông nghip, nông thôn; dy manh  phân cp, üy 
quyn, nâng cao hiu qua quàn 15' và sir diing ngun lirc nhà nuOc du tu vào 
nông nghip, nông thôn. 

- Co co ch, chInh sách khuyn khIch huy dng, lng ghép cac ngun lirc, 
dc bit là ngun vn ngoài ngân sách nhà nuót du tu phát trin nOng nghip, 
nOng thôn; thu hut, tao  diu kin d các doanh nghip du tii vào thu mua, ch 
bin, tiêu thçi, xut khu san phm nông nghip. 

- Thu hut và si. ding có hiu qua ngun vn nu6c ngoài nhu: ODA, 
FDI, NGO; các chuong trInh, k hoach tang cung và m rng hp tác vi 
các tinh, thành ph, các quc gia và các t chuc quc t v phát trin nOng 
nghip, nOng thOn. 
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11- Tang cirô'ng frng phó vói bin di khI hu, phông chng thiên tai 
- T chrc thirc hin có hiu qua các nhim vii và giái pháp nâng cao 

näng lirc phèng ching, giám nhç thiên tai, üng phó vd biên dôi khi hu, 
phông cháy chUa cháy rirng; tang cung di mâi, sir dicing cong ngh tiên 
tin, tit kim tài nguyen, chi phi du vào san xuât và phông chông rae thai 
nhira d bâo v môi truà'ng. 

- Tang cung thông tin, di,r báo, cãnh báo sm thiên tai và các diiêu kin 
khI hu, thô'i tit crc doan các yang có nguy co cao nhm chü dng phOng 
cMng, 1mg phó vái các tInh hung thiên tai và giàm nbc thit hai. 

- Tang cuè'ng Cong tác quàn 1 nba nuó'c v bào v môi tmng & các c.p và 
cMng bin di khI hu; 1ng ghép, tIch hccp nhim vi iimg phó bik di khi hu 
trong các chucmg trinh, quy hoach, k hoach phát trin kinh t - xã hi cüa tinh. 

- T chirc quàn l t& ngun nithc bào dam khai thác, sir ding có hiu 
qua tài nguyen rnthc, nht là h thng thUy lçii phiic v san xut nông nghip; 
tang cuông Cong tác quán 1 h chira, chü dng xây dçrng phrnmg an phông 
chng thiên tai, áp di.ing các cong ngh tu6i cài tin, tit kim nuâc. 

12- Phát trin nông nghip, nông thôn hi nhp và phát trin bn vüng 
- Co giài pháp üng phó, h trçi d& vth nhung ngành hang, mt hang 

chju tác dng lón, tr?c  tip tr các hip djnh thrnng mai  tir do th h m9i phü 
hqp vth diu kin bin d6i khI hu phirc tp hin nay và giai dotn tip theo. 

-Thuc hiên cac bien phap h trci to chuc, ca nhân trong san xuât, ch 
bien xay dçrng thucmg hiçu 1on gan vcn chi dan da ly, quang ba san pham; 
chü tr9ng phát trin thj trumg nOng san, các kênh phân phi, dia dng hóa thj 
trueing dáp irng nhu cu trong nurc va xut khu. 

- D.y manh  thrc hin chin lc xu.t khu các mt hang nông san chü 
lire cüa tinh sang các thj trung: Ms', Châu Au, Nht Bàn, Trung Quc và các 
nuâc ASEAN... 

- T chirc trin khai Co hiu qua các chuong trInh, k hoach xüc tin 
thuo'ng mai  d ma rng thj truO'ng; dy manh  hoat dng xüc tin thuo'ng mai 
ni dja và thrc hin có hiu qua cuc 4n dng "Ngw&i Vit Nam wit tiên 
dung hang Vit Nam ". 

- Xây dimg chuong trInh h trçY doanh nghip, hçip tác xã, lien hip hcip 
tác xã, nông dan diáp üng các tieu chun ch.t lucing theo quy dijnh cüa pháp 
lut; thüc dy toàn din vic áp dçing quy trInh thirc hành san xut nOng 
nghip t& và các tiêu chun tucing tir trong san xu.t nông nghip; tuyên 
truyn, huâng dn nguO'i dan sir ding phân vi sinh, hüu ca, hn ch vic sCr 
dçing thuc bâo v thirc 4t; kim tra, giàm sat vic san xut, kinh doanh 4t 
tu nông nghip (ging, phãn bón, thuéc bào v thirc 4t). 
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IV- TO CHU'C THTJ'C llIN 
1- Cac cap uy, chinh quyen to chuc quan trit sau r9ng Nghi. quyet nay 

và các chü truang, nghj quyt cüa Dàng, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nrnc, 
cüa tinh ye phát trin ngành nông nghip theo hucng nâng cao chat lugng, 
hiu qua, giá trj gia tang gn vâi xây dçrng nông thôn md bn vUng den toàn 
the can b, dàng viên va nhân dan; xây drng chuong trInh hành dng, k 
hoch cii the d thirc hin Nghj quyt phü hgp vó'i dc dim, tInh hInh cüa 
nganh, dija phuang, dan vj. 

2- Dàng doàn Hi dng nhân dan tinh, Ban can s,r dàng Uy ban nhân 
dan tinh länh dlao  xây d'çrng, ban hành các ca chê, chInh sách, die an h trcc 
phát triên ngành nông nghip gn vái xây dimg nông thôn mâi tinh Yen Bái 
giai don 2021 - 2025, b trI ngân sách d thire hin theo Nghj quyt cüa 
Tinh üy; chi dto các sâ, ban, ngành và các dija phucing xây drng các chiiang 
trInh, die an, dir an và ké hoach c1i th d t chirc thirc hin Nghj quyêt. 

Ban can sir dáng Uy ban nhân dan tinh ban hành Chuang trInh hành 
dng thirc hin Nghj quyt cUa Tinh Uy, trong do xác djnh rO các ni dung cn 
trin khai th?c hin, phân cong nhim vi ci,i th cho các t chirc dàng, ca quan, 
dan vj có lien quan gän van l trInh thirc hin; dijnh k5' dánh giá kt qua, riit 
kinh nghim die kjp thani die xut b sung các nhim viii, giái pháp dam bào thçrc 
hin thang igi mic tiêu Nghj. quyt 

3- Ban Tuyên giáo Tinh Uy chU trI, phi hgp vói các Ca quan lien quan 
xây dung ke hoach phô bin, quán trit, tuyên truyên Nghi. quyt trong toàn 
Bang b tinh. 

4- Bang doàn Uy ban Mt trn T quc và các doàn th tinh can cü 
chirc nàng, nhim vii, xây dirng ehuang trInh, k hoach cii th d trin khai 
thirc hin Nghj quyêt; trQng tam là cong tác pMi hcp ph bin, tuyên truyên, 
4n dng nhân dan tIch circ tham gia thrc hin. 

5- van phOng Tinh üy chü trI, phi hp vâi các ca quan có lien quan 
theo dOi, don dOc và kiêm tra, giám sat vic thçrc hin Nghj quyt; djnh k 
báo cáo kêt qua vó'i Ban Thuanng vi Tinh üy, Ban Chp hành Bang b tinh 
theo quy dijnh. 

Nghi, quyt nay duçic ph bin dn chi bO. 

Nai nhn:  
- Thu&ng trirc Ban BI thu Trung iwng Dãng, 
- Van phông các Ban Dãng Trung uong, 
- Ban can sr dãng B NN&PTNT, 
- Các die Uy viên Ban Chap hành Dãng b tinh, 
- Các dãng doàn, ban can sir dâng, 
- Các si, ban, ngành, MTTQ, doân th tinh, 
- Các huyn, thj, thành iy,  dãng üy trçrc thutc, 
- Lixu: Van phông Tinh üy. 

]JDircDuy 
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