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Về thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch và dịch vụ, 

 giai đoạn 2021-2025 

----- 

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 13/8/2020 của Đại hội đại 

biểu Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết về thu hút đầu tư phát triển nông 

nghiệp, du lịch và dịch vụ, giai đoạn 2020-2025, cụ thể như sau:  

I- ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ NÔNG 

NGHIỆP, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ  

Huyện Bắc Mê có tổng diện tích đất tự nhiên 85.606,5 ha, chiếm 

10,58% diện tích của tỉnh, diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, thời tiết khí 

hậu thuận lợi cho phát triển các cây trồng, vật nuôi giá trị kinh tế cao theo 

hướng hàng hóa. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển sản xuất nông 

nghiệp
(1)

, đảm bảo diện tích, chuyển đổi khung thời vụ, cơ cấu giống cây 

trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất trên 1 đơn vị 

diện tích; thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện các mô 

hình trình diễn, triển khai hiệu quả các cánh đồng mẫu theo phương pháp “5 

cùng”; chủ động rà soát các diện tích gieo trồng để chuyển đổi sang sản xuất 

cây lương thực, không để đất trống; thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào 

lĩnh vực nông nghiệp; có các cơ chế, chính sách phát triển chăn nuôi, hỗ trợ 

giống, phân bón nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng; tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với Nhân dân phát triển sản xuất nông 

nghiệp
(2)

, qua đó từng bước hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo 

                                                 
1
 Ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2015-2020, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện. Phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách chỉ đạo các chương trình trọng tâm, 

khâu đột phá, các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội; phân công các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phụ trách giúp 

đỡ hộ nghèo, phụ trách xã, thị trấn hướng dẫn Nhân dân vay vốn phát triển sản xuất theo chính sách của Nghị quyết 

209, 86, 29 Hội đồng nhân dân tỉnh. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, như: Công nghệ chiết 

xuất tinh dầu hồi, chế biến tinh bột nghệ, sinh sản nhân tạo trên cá Bỗng, lớp lót sinh học trong chăn nuôi; gieo mạ 

khay, máy cấy, máy gặt liên hợp....  
2
 Công ty Cổ phần phát triển nông, lâm nghiệp Hà Giang liên kết với các hộ dân địa phương trồng chuối 

tiêu xuất khẩu tại xã Yên Định, quy mô 350 ha, triển khai  từ tháng 9 năm 2016: Từ năm 2017 đến nay đã triển khai 

trồng 270 ha, quy trình kỹ thuật canh tác bảo đảm theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay dự án đã cho thu hoạch 2 vụ 

chuối với sản lượng 2.200 - 2.500 tấn/năm. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp NLN Ngọc Sơn, xã Minh Ngọc; Công ty 

TNHH Cát Thành liên kết trồng, bao tiêu và chế biến các sản phẩm từ nghệ tươi; Hợp tác xã Nà Xá, xã Yên Định 
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thu nhập, cải thiện đời sống cho Nhân dân, từng bước hình thành các vùng 

sản xuất, chăn nuôi hàng hoá, các sản phẩm mang tính đặc trưng của địa 

phương như: Tinh dầu hồi, tinh bột nghệ, lợn đen, gạo tám
(3)

… 

Với ưu thế về đất đai, khí hậu thời tiết phù hợp với sản xuất nông 

nghiệp và một số loài cây dược liệu, kết hợp với cảnh quan và bản sắc văn 

hóa các dân tộc, lòng hồ thủy điện Bắc Mê, thủy điện Tuyên Quang, hệ thống 

di tích lịch sử văn hóa Quốc gia… là tiềm năng rất lớn để thu hút những nhà 

đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch và dịch vụ. Giai đoạn 2015 – 2020, 

huyện đã tăng cường liên kết phát triển du lịch bằng đường bộ (Đi công viên 

non nước Cao Bằng, công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn) 

và đường thủy (Đi Lâm Bình, Na Hang -Tuyên Quang, Ba Bể, Pác Nặm - Bắc 

Kạn…), hình thành các tuyến du lịch kết nối với các điểm du lịch, các tuor du 

lịch trong và ngoài tỉnh; thu hút tập đoàn Hoa Sao đầu tư xây dựng khu nghỉ 

dưỡng cao cấp P’aPiu tại thôn Bắc Bừu, xã Yên Định đi vào hoạt động và 

tiếp tục mở rộng đầu tư khu du lịch Phia Dầu, xã Yên Định; khuyến khích 

xây dựng mới 01 khách sạn (với 40 phòng nghỉ), 02 nhà hàng, 11 điểm dịch 

vụ ăn uống, 18 Homestay, thành lập 01 hợp tác xã du lịch và dịch vụ, tiếp tục 

xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng Nông thôn mới 

thôn Bản Lạn (thị trấn Yên Phú), làng Văn hóa Du lịch cộng đồng gắn với 

cây dược liệu thôn Phiêng Luông (xã Phiêng Luông)…, lượng khách du lịch 

đến với Bắc Mê ngày càng tăng (Năm 2020 thu hút 14.000 lượt khách du 

lịch, tăng 7.400 lượt khách du lịch so với năm 2015). 

Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn những khó khăn, hạn chế như: 

Tiềm năng đất đai, lao động chưa được khai thác có hiệu quả; việc chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá còn chậm, các sản phẩm 

hàng hoá đặc trưng của địa phương còn ít, quy mô nhỏ lẻ và chưa có thị 

trường ổn định; các mô hình, cánh đồng mẫu chưa được nhân rộng. Quy mô 

và giá trị kinh tế nông nghiệp còn thấp; các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ 

liên kết trong sản xuất chế biến nông, lâm nghiệp chưa nhiều và hoạt động 

chưa hiệu quả, Tổ sản xuất chỉ mang tính thời vụ. Việc ứng dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, công nghệ ở một số khâu trong sản xuất còn hạn chế. Một 

số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt triển 

                                                                                                                                                             
hoạt động dịch vụ gieo mạ khay, cấy máy và gặt đập liên hợp; Hợp tác xã dịch vụ Nông Lâm nghiệp - Trồng và 

chiết xuất tinh dầu Hồi xã Đường Âm thu mua nguyên liệu để chiết xuất tinh dầu và bao tiêu sản phẩm dầu Hồi cho 

Nhân dân; Hợp tác xã Thiên Ân, xã Yên Cường liên kết trồng 25 ha cây dâu tằm và bao tiêu sản phẩm kén tằm cho 

Nhân dân; Công ty Cổ phần Dược Bông Sen Vàng thuê đất phát triển dược liệu tại 02 Yên Cường và Đường Hồng 

với diện tích 90,2 ha. Hiện đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. 
3
 Nhiều giống lúa địa phương đã tồn tại và phát triển từ lâu đời và mang tính đặc sản của địa phương như 

giống Tám thơm của xã Giáp Trung; nếp cái hoa vàng của xã Lạc Nông; thực hiện 35 ha giống lúa VAS16 theo 

chương trình lúa chất lượng cao của tỉnh tại 02 xã Yên Định 25ha, Yên Phong 10ha… Một số sản phẩm của địa 

phương được tỉnh cấp chứng nhận sản phẩm COCOP đạt 3 sao, 4 sao thuộc nhóm sản phẩm chế biến từ rau củ quả 

và nhóm sản phẩm thuộc nhóm gia vị.  
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khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, Nhân dân chưa mạnh 

dạn tiếp cận các chính sách hỗ trợ để phát triển sản xuất theo hướng tập 

trung, quy mô lớn. 

Các tiềm năng, lợi thế về lĩnh vực du lịch, dịch vụ chưa được khai thác 

hợp lý và phát huy hiệu quả; thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ còn 

hạn chế; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ còn thiếu và chưa 

đồng bộ, như: Hạ tầng giao thông, các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua 

sắm, khu nghỉ dưỡng, giải trí chất lượng cao phục vụ du khách. Nguồn lực 

đầu tư cho công tác tôn tạo các di tích, danh thắng, công tác xúc tiến quảng 

bá, công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch còn khó khăn. 

II- MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 nhằm 

nâng cao hiệu quả và tính đồng bộ trong triển khai các hoạt động xúc tiến đầu 

tư cho từng năm; đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu phát triển và 

phù hợp với định hướng thu hút đầu tư vào các nội dung ưu tiên, khuyến 

khích đầu tư vào lĩnh nông nghiệp. Xây dựng được thương hiệu sản phẩm 

nông nghiệp đặc hữu, chất lượng cao. 

Phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có, thực hiện nghiêm túc công tác 

quy hoạch, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, dịch vụ và khai 

thác các điểm du lịch một cách có hiệu quả và bền vững. 

Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội, các 

giá trị bản sắc văn hóa dân tộc và thực sự trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn 

với du khách. Ứng dụng linh hoạt các thành quả của công nghệ thông tin để 

quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của 

huyện đến với du khách trong và ngoài nước, đa dạng hóa sản phẩm trong 

phát triển du lịch, đẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ, văn hoá - xã hội; góp 

phần phấn đấu đưa huyện Bắc Mê phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch 

gắn với xây dựng nông thôn mới ... 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Về nông nghiệp 

- Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3,26 vạn tấn. 

- Giá trị sản phẩm thu hoạch/1 ha đất trồng cây hàng năm đạt 60 triệu 

đồng/năm. 

- Quy hoạch vùng trồng Lúa chất lượng cao 117,0 ha. 

- Quy hoạch vùng trồng Ngô, Đậu tương hàng hóa 1.800,0 ha. 
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- Quy hoạch vùng trồng cây ăn quả 150,0 ha. 

- Phát huy giá trị diện tích cây chè cổ thụ hiện có gắn với hình thành 

sản phẩm chè đặc hữu, giá trị cao tại xã Phiêng Luông. 

- Phát triển mới 5 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 

nâng cao hiệu quả các Hợp tác xã, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường 

liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

2.2. Về du lịch 

Khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng nhà hàng, nhà nghỉ, khu vui 

chơi giải trí tại trung tâm huyện. Hoàn thành đưa vào khai thác khu du lịch 

sinh thái tại thôn Phia Dầu, xã Yên Định. 

Xây dựng, hoàn thiện điểm dừng chân tại thôn Tạm Mò (xã Yên Định); 

ngã 3 chợ Yên Phong - Phú Nam; Phia Vèn (xã Lạc Nông); điểm dừng chân 

kết hợp dịch vụ ăn uống, nghỉ Homestay khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên 

Quang tại xã Thương Tân; Homestay thôn Tắn Khâu, xã Phú Nam gắn với 

tham quan cây di sản. 

Đầu tư khai thác hang Bó Lỷ (thị trấn Yên Phú), hang Khuổi Nấng (xã 

Thượng Tân), hang dơi Bản Noong (xã Lạc Nông), hang Đán Cúm, Nà Chảo 

(xã Yên Cường)…; hoàn thành các tiêu chí làng văn hóa du lịch cộng đồng 

gắn với phát triển cây dược liệu thôn Phiêng Luông, xã Phiêng Luông; thu 

hút đầu tư, tu bổ Nhà Bang Tá (thôn Pắc Mìa, thị trấn Yên Phú) gắn với các 

dịch vụ du lịch trong chuỗi tham quan di tích lịch sử văn hóa Căng Bắc Mê. 

Phát triển mới 02 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. 

III- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Về thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp 

Triển khai thực hiện theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn 

mới. Tạo chuyển biến căn bản về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và 

khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản mà huyện có tiềm 

năng, lợi thế, có thị trường tiêu thụ trên cơ sở tạo đột phá về tổ chức sản xuất, 

hình thành hàng hóa, các thương hiệu sản phẩm có khả năng cạnh tranh; đồng 

thời tạo bước đột phá về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đột phá về 

chất lượng sản phẩm. 

Tăng cường liên kết với Doanh nghiệp, các Viện nghiên cứu, Trường 

đại học, các tổ chức khoa học, công nghệ, liên kết 4 nhà, xã hội hóa đầu tư 

cho hoạt động khoa học, công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để 

phục vụ tốt công tác chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản 

xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, dược liệu, thương mại, dịch vụ theo 

chuỗi giá trị, hình thành và phát triển các vùng sản xuất. 
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Tập trung các vùng phát triển sản xuất chuyên canh đối với một số sản 

phẩm có thế mạnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn, có chất lượng tốt, giá trị 

kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất theo 

chuỗi giá trị, hình thành và phát triển các vùng sản xuất để nâng giá trị cây 

trồng như: Lúa chất lượng cao (tại các xã: Yên Định, Minh Ngọc, Minh Sơn, 

Lạc Nông, Yên Phú, Giáp Trung); ngô, đậu tương (tại thị trấn Yên Phú và các 

xã: Đường Hồng, Đường Âm, Yên Cường, Yên Phong, Phiêng Luông, Phú 

Nam); trồng cây ăn quả (tại thị trấn Yên Phú và các xã: Yên Định, Minh Ngọc). 

Duy trì và phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp, khuyến khích các 

Doanh nghiệp, Hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tập trung phát 

triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Nhóm sở 

thích sản xuất nông nghiệp, tăng cường liên kết “4 nhà” tạo chuỗi giá trị cho 

sản xuất hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư từ các 

Doanh nghiệp, Hợp tác xã, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, trồng và chế biến 

dược liệu, thủy sản… 

Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng đổi mới mô 

hình tăng trưởng và cơ cấu lại kinh tế; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển 

dần nguồn lực đầu tư từ ngân sách sang các nguồn tín dụng; mở rộng thương 

mại, dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án, nhất là các lĩnh 

vực huyện có thế mạnh theo hướng phát triển bền vững.  

Huy động các nguồn vốn để đầu tư thích đáng cho quá trình chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên bố trí các nguồn vốn của Nhà 

nước để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến 

khích Nhân dân tham gia các hoạt động phát triển hạ tầng theo phương thức 

Nhà nước và Nhân dân cùng làm. 

Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với tổ chức lại sản xuất cho Nhân 

dân, thực hiện chuyển đổi khung thời vụ, thâm canh cây trồng, đưa các loại 

giống mới năng suất cao vào sản xuất; ứng dụng khoa học, công nghệ; đẩy 

mạnh cơ giới hóa, dồn điền đổi thửa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp 

với thị trường; chuyển diện tích không chủ động nước sang trồng các loại cây 

trồng có giá trị; thực hiện cánh đồng mẫu “5 cùng”, nâng hệ số sử dụng đất 

trên một đơn vị diện tích; thực hiện thâm canh tăng vụ, gối vụ, xen canh các 

cây họ đậu để cải tạo đất. Đối với các xã có diện tích chủ động nước kết hợp 

trồng lúa với nuôi cá chép xuống ruộng để nâng giá trị sản lượng trên 1 ha đất 

canh tác. 

Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông 

thôn mới, khuyến khích đưa khoa học công nghệ vào sản xuất để phát triển 

sản xuất nông nghiệp bền vững, nhất là ở các vùng sản xuất hàng hóa tập 
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trung. Phát triển nông nghiệp chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu; từ nhỏ lẻ, 

manh mún sang sản xuất nông nghiệp hàng hoá, lấy giá trị gia tăng và giá trị 

thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác làm thước đo sản xuất. Kiểm soát việc 

sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn thực hiện cơ chế hỗ trợ Nhân dân để phát 

triển sản xuất hàng hóa quy mô, năng suất và hiệu quả kinh tế cao, gắn với 

chế biến, xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ ổn định. 

Tăng cường mở rộng liên kết vùng với thành phố Hà Giang, huyện Vị 

Xuyên, huyện Yên Minh; huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; huyện 

Na Hang, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; kết nối với thị trường Trung Quốc 

qua cửa khẩu Thanh Thủy – Hà Giang, cửa khẩu Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, 

tỉnh Cao Bằng... nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế để thu hút đầu 

tư, tiêu thụ hàng hóa nông sản. Thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, 

tránh tình trạng đầu tư dàn trải, hạn chế tối đa tình trạng đầu tư tự phát không 

theo quy hoạch. 

2. Về thu hút đầu tư du lịch và dịch vụ 

Tạo cơ chế khuyến khích, thúc đẩy phát triển, mở rộng quy mô và nâng 

cao chất lượng phục vụ của các loại hình dịch vụ, đầu tư phát triển hạ tầng du 

lịch, các làng văn hoá du lịch, gắn với phát triển các nghề truyền thống. 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch; kêu 

gọi, khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát 

triển nông nghiệp, du lịch và dịch vụ. Đầu tư mở mới đường giao thông đi 

hang Bó Lỷ (thị trấn Yên Phú); xây dựng điểm dừng chân ngắm cảnh, trưng 

bày giới thiệu, trao đổi, mua bán sản phẩm hàng hóa nông sản, thủ công mĩ 

nghệ… của các địa phương tại ngã ba Phú Nam - Yên Phong; điểm dừng 

chân tại thôn Tạm Mò, xã Yên Định, Phia Vèn, xã Lạc Nông...  

Rà soát quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 

đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng, các trung tâm thương mại, khu vui chơi 

giải trí. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho du lịch, dịch vụ, hoàn 

thành nhà chờ tại bến thuyền Yên Phú và bến thuyền xã Thượng Tân, đường 

vào hang Bó Lỷ (thị trấn yên Phú) và một số hạng mục xây dựng tại làng văn 

hóa du lịch cộng đồng thôn Phiêng Luông (xã phiêng Luông). 

Vận động thành lập Hợp tác xã du lịch của huyện để hình thành các 

tuor, tuyến du lịch, phấn đấu đến năm 2025 thành lập được ít nhất 02 Hợp tác 

xã du lịch dịch vụ. 

Tập trung công tác đào tào, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản 

lý, người dân về hoạt động du lịch, dịch vụ. Nâng cao kiến thức về văn hóa 

du lịch, du lịch cộng đồng, văn hóa ẩm thực… cho đội ngũ làm công tác quản 

lý và những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch. 
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Khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải 

nghiệm, du lịch khám phá, du lịch về nguồn, du lịch văn hóa, du lịch vận tải 

đường thủy, đường bộ, du lịch homestay, du lịch nghỉ dưỡng và các sản phẩm 

thủ công mĩ nghệ, đan lát, dệt may, chạm bạc, rèn thủ công... 

3. Về cơ chế chính sách 

Đề xuất và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách, thu hút các tổ 

chức, cá nhân đầu tư vào phát triển lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và dịch vụ; 

đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Hằng năm, sử dụng ngân sách huyện (sự nghiệp nông lâm nghiệp, các 

chương trình kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia..) hỗ trợ lãi suất để phát 

triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. 

Tạo lập môi trường cạnh tranh thuận lợi và bình đẳng trong đầu tư vào 

lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thu hút các Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp 

vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Chủ động tổ chức hội thảo với các Doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng 

nhằm kêu gọi đầu tư, đồng thời tháo gỡ những khó khăn về vốn để các Doanh 

nghiệp, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tiếp cận các nguồn vốn vay phù hợp 

với mục tiêu phát triển. 

4. Về xúc tiến thương mại 

Đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch quảng bá và định hướng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm đặc trưng của 

huyện đến người tiêu dùng trên cả nước, đặc biệt là các trung tâm thương 

mại. Tiếp tục xây dựng các sản phẩm OCOP từ nông nghiệp. Triển khai thực 

hiện có hiệu quả Hội đàm liên kết giữa hai huyện Bắc Mê và huyện Nà Po, 

tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về hợp tác, phát triển và tiêu thụ sản phẩm từ 

cây hồi, cây dâu tằm, dược liệu để cung cấp cây giống, kỹ thuật và tiêu thụ 

sản phẩm của địa phương. 

Kết nối, giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp liên kết, thu mua sản phẩm 

nông nghiệp nhằm ổn định đầu ra cho người dân. 

Tăng cường triển khai các hoạt động thu hút đầu tư nhằm thực hiện 

hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông 

nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh 

nông sản. 

Tăng cường công tác phối hợp, liên kết xúc tiến du lịch trong và ngoài 

tỉnh và các điểm du lịch trong nước. Phối hợp với các Công ty du lịch lữ hành 
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để giới thiệu, gắn kết các điểm du lịch tạo thành sản phẩm du lịch và tua, 

tuyến du lịch quảng bá trên thị trường. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, quán 

triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Hội đồng Nhân dân huyện quyết định các chủ trương, giải pháp, tăng 

cường giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền. 

3. Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa Nghị quyết bằng kế hoạch và 

phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực 

hiện Nghị quyết; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện 

đến cơ sở tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết; tuyên truyền, vận động hội 

viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

5. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng 

Đảng Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được quán triệt, phổ biến đến các Chi, Đảng bộ, cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân để tổ chức thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh,  

- Các đồng chí Thành viên Đoàn công tác của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện,  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,  

- Ủy ban nhân dân huyện,  

- Các ban xây dựng Đảng Huyện ủy,  

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội huyện,  

- Các đồng chí Huyện ủy viên,  

- Các cơ quan, ban ngành, 

- Các chi, Đảng bộ trực thuộc,  

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy,  

- Lưu Văn phòng Huyện uỷ. 

T/M HUYỆN ỦY 

BÍ THƯ 
 

 
 

 Bùi Văn Tuân  

 

  

 


