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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /KH - UBND Vĩnh Yên, ngày         tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Phát triển Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2021 

 

 Thực hiện Nghị quyết số: 20/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND 

tỉnh về chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông 

dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Vĩnh Yên 5 năm giai đoạn 2021-2025 của UBND thành phố, nhằm đẩy 

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp 

đô thị trên cơ sở ưu tiên đầu tư các loại cây, con có năng suất, chất lượng mang lại 

giá trị kinh tế cao. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Phòng Kinh tế thành phố, 

UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch phát triển Nông nghiệp trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung và giải pháp của Kế hoạch Phát triển 

kinh tế - xã hội thành phố Vĩnh Yên 5 năm giai đoạn 2021-2025 của UBND 

thành phố; Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về 

chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch; hình thành và phát 

triển những vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung và chuyên canh gắn với 

liên kết tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và 

công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm và khả năng cạnh tranh của nông sản. Khuyến khích nông dân đẩy mạnh 

phát triển sản xuất, tăng giá trị thu nhập trên diện tích canh tác. 

2. Yêu cầu 

- Các nội dung thực hiện đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, xây dựng các 

mô hình trình diễn có khả năng nhân rộng và bền vững. 

- Phát triển kinh tế nông nghiệp phải tính đến khâu tiêu thụ và an toàn vệ 

sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng. 

- Các cấp, các ngành, các địa phương đầu tư lồng ghép có hiệu quả các 

chương trình, dự án; Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện kế hoạch 

giữa các cơ quan, đơn vị của thành phố với UBND các xã, phường, các ban 

ngành đoàn thể nhằm huy động sự đóng góp, tham gia của nhân dân, thường 

xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung của kế hoạch. 

II. NỘI DUNG 

1. Chỉ tiêu phát triển nông nghiệp năm 2021  

a) Về trồng trọt: 
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- Tổng diện tích gieo trồng năm 2021: 2.800,0 ha. Trong đó: 

+ Cây lúa: 2.200,0 ha; Năng suất 56,02 tạ/ha; Sản lượng 12.324,4  tấn. 

+ Cây Ngô: 70,0 ha; năng suất 44 tạ/ha; sản lượng 308,0 tấn. 

+ Cây rau, đậu các loại: 350,0 ha; năng suất 230 tạ/ha; sản lượng 8.050,0 tấn. 

+ Khoai lang: 100,0 ha; năng suất 85,0 tạ/ha; sản lượng 850,0 tấn. 

+ Lạc: 20,0 ha; năng suất 19,8 tạ/ha; sản lượng 39,6 tấn. 

+ Đậu tương: 20 ha; năng suất 20,7 tạ/ha; sản lượng 41,4 tấn. 

- Tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 12.632,4 tấn. 

b) Về chăn nuôi - thủy sản 

- Chăn nuôi: 

+ Tổng đàn gia súc là: 6.395 con. Trong đó trâu 145 con, bò 950 con, đàn 

lợn (không tính lợn sữa) 5.300 con.  

+ Tổng đàn gia cầm là 270.000 con. 

- Thủy sản: Diện tích 400,0 ha; Sản lượng 585,0 tấn (phần lớn diện tích nuôi 
trồng mang tính nhỏ lẻ; không tính đến các hồ, đầm phục vụ du lịch, môi trường) 

(Chi tiết có phụ lục số 01 đính kèm) 

2. Nhiệm vụ thực hiện 

2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước giúp người dân tiếp cận và triển khai vào thực tế sản xuất 

trên địa bàn thành phố. Tập huấn tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách 

về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc 

giai đoạn 2021-2025, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân và cán bộ nông 

nghiệp cơ sở: Dự kiến mở 02 lớp cho cán bộ nông nghiệp, chủ nhiệm HTX, Tổ 

nông nghiệp và một số nông dân sản xuất nông nghiệp trọng điểm. 

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến nhân rộng các loại 

giống mới, tập huấn, đào tạo quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp TOT cho 

bà con nông dân: (Dự kiến mở 03 lớp cho các đối tượng cán bộ nông nghiệp, 

chủ nhiệm HTX, Tổ nông nghiệp và một số nông dân sản xuất nông nghiệp 

trọng điểm); xây dựng, in cấp phát tài liệu kỹ thuật về các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật mới nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất, sản 

lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị thu nhập. Xây 

dựng, tổ chức các điểm, các mô hình khảo nghiệm và trình diễn.  

- Hướng dẫn, khuyến khích kinh tế hộ mở rộng đa dạng hoá hình thức hợp 

tác quan hệ với các thành phần kinh tế khác và giữa các hộ với nhau để giải 

quyết các công việc kinh doanh mà từng hộ riêng lẻ không làm được hoặc làm 

không có hiệu quả, mở rộng quy mô hộ, củng cố và phát triển các trang trại, các 

tổ hợp tác dịch vụ, khuyến khích nông dân hình thành các hội nghề, theo từng 

lĩnh vực, sản phẩm... 

- Ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng chất lượng 

giống, thời vụ, các biện pháp kỹ thuật thâm canh, kỹ thuật "3 giảm 3 tăng ", 

quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) vào sản xuất lúa, đưa các giống cây trồng mới 

có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất. 
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(Nội dung, thời gian và nhiệm vụ cụ thể có biểu phụ lục số 02 đính kèm) 

2.2. Công tác quản lý nhà nước 

- Định hướng, làm cầu nối cho người nông dân với các doanh nghiệp ký 

hợp đồng liên doanh liên kết và tiêu thụ sản phẩm. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng, 

vật nuôi để kịp thời chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ hiệu quả, bảo vệ an toàn cho 

sản xuất. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc ngành 

nông nghiệp; sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên thị trường, không để 

hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường, làm ảnh hưởng xấu đến 

sản xuất. 

2.3. Về lĩnh vực trồng trọt 

- Sản xuất rau an toàn: Phát triển sản xuất các giống rau, củ, quả mới theo 

hướng VietGap, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm 

tại các vùng rau trọng điểm của thành phố: Đồng Tâm, Định Trung, Thanh Trù, 

Hội Hợp, Đống Đa, Tích Sơn.  

- Sản xuất cây hàng hóa như dưa hấu, dưa chuột, dưa lê, ớt, khoai tây, cà 

chua để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản. Phối hợp với các đơn 

vị liên quan nghiên cứu thí điểm 01 mô hình sản xuất hoa Thiên lý với quy mô 

từ 0,5 đến 01 ha cho 02 - 04 hộ tham gia mô hình tại các xã, phường trên địa bàn 

thành phố. 

2.4. Về lĩnh vực chăn nuôi - thủy sản 

- Về chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi gà, lợn theo hướng an toàn sinh học, 

áp dụng đệm lót sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi 

nông hộ và trang trại: Tuyên truyền để bà con nông dân triển khai nhân rộng mô 

hình “Chăn nuôi gà lông màu (Ri lai) thương phẩm theo hướng VietGAHP gắn 

với liên kết tiêu thụ sản phẩm” cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố. 

- Về Thủy sản: Tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình thủy sản đô thị và 

nuôi trồng một số loại thủy sản đặc sản có giá trị kinh tế như: trắm đen, Nheo 

lai, cá chép...với quy mô 1-3 ha. Tiếp tục hỗ trợ triển khai mô hình nuôi Ốc nhồi 
thương phẩm với 02 hộ tham gia mô hình. 

2.5. Phối hợp với Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Vĩnh phúc thực hiện 

Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố bằng nguồn ngân 

sách tỉnh 

- Phối hợp hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi; thụ tinh nhân tạo bò thịt, bò sữa 

chất lượng cao. 

- Phối hợp hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất VietGAP năm 2021 trong 

nông nghiệp, thủy sản. 

- Phối hợp hỗ trợ thực hiện kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại 

tổng hợp. 

- Phối hợp hỗ trợ mua cá giống mới cho hộ nuôi thủy sản thâm canh. 

- Phối hợp hỗ trợ mua máy nông nghiệp. 

- Hỗ trợ chi phí mua giống lúa chất lượng cho người sản xuất. 
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- Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

tiên tiến, hỗ trợ kinh phí phục vụ sản xuất cho bà con nông dân. 

(Các nội dung, nguồn kinh phí, thời gian triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 

20/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2021-2025; Kế hoạch của của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và theo các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh.) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Triển khai các mô hình, hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp: Do 

ngân sách thành phố đảm bảo trên cơ sở các phòng, ban, đơn vị trình UBND thành 

phố xem xét, phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. 

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc: Theo chỉ tiêu 

phân bổ của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh giao cho UBND thành phố. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế: Chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan, 

UBND các xã, phường tổ chức triển khai các nội dung kế hoạch, chủ trì kiểm tra 

và đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch, nghiệm thu đảm bảo đúng tiến độ, nội 

dung của kế hoạch. 

- Tham mưu với UBND thành phố có phương án ứng phó kịp thời khi xảy 

ra thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện tốt công quản lý nhà nước đối với các loại 

giống, cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp, 

chất lượng nông sản.  

- Tổng hợp các nội dung kinh phí, phối hợp với Phòng TC-KH báo cáo 

UBND thành phố phê duyệt cấp kinh phí thực hiện.  

- Tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo 

quản các loại hoa, rau củ quả phù hợp với điều kiện ở thành phố. Hướng dẫn 

UBND các xã, phường đăng ký và tổ chức thực hiện các mô hình theo kế hoạch. 

- Phối hợp với các cơ sở kinh doanh, các bếp ăn tập thể, các siêu thị... trên 

địa bàn thành phố làm cầu nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, tiến tới sản 

xuất và tiêu thụ theo hợp đồng. 

- Thực hiện báo cáo UBND thành phố, Sở NN&PTNT và UBND tỉnh theo 

quy định.  

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Phối hợp với phòng Kinh tế tham mưu 

UBND thành phố cấp kinh phí cho các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo các nội 

dung của kế hoạch.  

3. Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật Vĩnh Yên; Trạm chăn nuôi và 

thú y Vĩnh Yên:  

- Tăng cường công tác kiểm tra, thăm đồng để kịp thời phát hiện, dự tính, dự 

báo sâu bệnh hại, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn người 

dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón có nguồn gốc sinh học. 

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, khử trùng 

tiêu độc và vệ sinh chuồng trại, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, 

hướng dẫn người dân sử dụng thức ăn chăn nuôi, giết mổ..., đúng quy định. 
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, 

các cơ sở giết mổ, kinh doanh thực phẩm... 

4. Xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Yên: Theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, xây 

dựng kế hoạch cung cấp nước đảm bảo các nguồn tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm, 

phối hợp với chính quyền địa phương thông báo kịp thời lịch cung cấp nước để 

nông dân biết và sử dụng nước hợp lý cho nhu cầu sản xuất. 

5. UBND các xã, phường: Căn cứ vào kế hoạch của UBND thành phố xây 

dựng kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện. 

- Tổ chức đăng ký, thực hiện các nội dung kế hoạch đảm bảo đúng thời 

gian và tiến độ. 

- Triển khai tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện kế 

hoạch này, tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình có hiệu quả phù hợp với 

điều kiện và lợi thế của địa phương. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể: Phối hợp với UBND 

thành phố và chỉ đạo các tổ chức thành viên, cơ sở vận động hội viên, đoàn viên 

tích cực tham gia để tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao. 

Trên đây là kế hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh 

Yên năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên./. 

Nơi nhận: 
- Sở NN &PTNT Vĩnh Phúc; 

- TT. Thành uỷ, HĐND TP; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- UBMTTQ, các tổ chức, đoàn thể; 

- Các phòng ban đơn vị; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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PHỤ LỤC SỐ: 01  

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH NĂM 2021 

(Kèm Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày      tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố) 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT KH năm 2021 

  CHỈ TIÊU TỔNG HỢP     

  Nông lâm nghiệp thuỷ sản     

 -  Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ha  2.800,0 

 -  Tổng sản lượng lương thực có hạt tấn 12.632,4 

1 Một số cây trồng chủ yếu     

a/ Cây lương thực:     

  Cây lúa:     

               - Diện tích: ha  2.200,0 

               - Năng suất: Tạ/ha 56,02 

               - Sản lượng: tấn 12.324,4 

  Cây ngô:     

               - Diện tích: ha  70,0 

               - Năng suất: Tạ/ha 44,0 

               - Sản lượng: tấn 308,0 

b/ Cây chất bột:     

  Cây khoai lang     

               - Diện tích: ha  100,0 

               - Năng suất: Tạ/ha 85,0 

               - Sản lượng: tấn 850,0 

c/ Cây rau đậu:     

  Rau các loại:     

               - Diện tích: ha  350,0 

               - Năng suất: Tạ/ha 230,0 

               - Sản lượng: tấn 8.050,0 

d/ Cây công nghiệp hàng năm     

- Cây đậu tượng     

               - Diện tích: ha  20,0 

               - Năng suất: Tạ/ha 20,7 

              - Sản lượng: tấn 41,4 

 - Cây lạc     

               - Diện tích: ha  20,0 

               - Năng suất: Tạ/ha 19,8 

               - Sản lượng: tấn 39,6 

2 Chăn nuôi     

a/ Tổng đàn trâu con               145  

b/ Tổng đàn bò con            950  

c/ Tổng đàn lợn (không tính lợn sữa) con          5.300  

d/ Tổng đàn gia cầm 1000con             270.000  

3 Thủy sản     

  Diện tích nuôi trồng thủy sản ha                400,0  

  Sản lượng nuôi trồng tấn               585,0  
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PHỤ LỤC: 2 

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC, THỜI GIAN TRIỂN KHAI  

CÁC MÔ HÌNH, HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       / 01 /2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên) 

 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng  

Thời gian 

thực hiện  

Đơn vị 

thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

I Công tác đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền           

1 

Tập huấn tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 và chuyển giao tiến 

bộ kỹ thuật cho nông dân và CBNN cơ sở 

Lớp 02 
Quí I, 

II/2021 

Phòng 

Kinh tế 

Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố; 

Trạm Chăn nuôi & Thú Y thành phố; UBND các 

xã, phường, các HTX, Tổ Nông Nghiệp 

2 
Đào tạo tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp TOT 

cho nông dân 
Lớp 03 

Quý I,  

II/ 2021 

Phòng 

Kinh tế 

Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố; 

Trạm Chăn nuôi & Thú Y thành phố; UBND các 

xã, phường, các HTX, Tổ Nông Nghiệp 

II Xây dựng mô hình trình diễn           

1 Lĩnh vực trồng trọt           

1.1 Mô hình trồng hoa thiên lý năm 2021  Ha 8 
Quí I, II, III, 

IV/2021 

Phòng 

Kinh tế 

Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố; 

UBND các xã, phường, các HTX, Tổ Nông 

Nghiệp 

2 Lĩnh vực chăn nuôi-thủy sản           

2.1 Mô hình nuôi Ốc nhồi thương phẩm Hộ 02 
Quí I, II, III, 

IV/2021 

Phòng 

Kinh tế 

Trạm Chăn nuôi & Thú Y thành phố; UBND các 

xã, phường, các HTX, Tổ Nông Nghiệp 

2.2 

Hỗ trợ mô hình thủy sản đô thị và nuôi cá đặc sản: 

Nheo, chép (Theo NQ số: 20/2020/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 của HĐND tỉnh) 

Ha 02 
Quí I, II, III, 

IV/2021 

Phòng 

Kinh tế 

Trạm Chăn nuôi & Thú Y thành phố; Xí nghiệp 

thủy lợi Vĩnh Yên; UBND các xã, phường, các 

HTX, Tổ Nông Nghiệp 
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