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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Dự án và Chủ trì dự án “Phát triển sản xuất khoai môn tím gắn 

với xây dựng sản phẩm OCOP huyện Bảo Yên năm 2020” 

 
 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BẢO YÊN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng NTM giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong 

chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu 

Quốc Gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Lào 

Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Nghị Quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lào Cai về quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với 

các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai; 

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lào Cai, ban hành Quy địnhh một số mức chi thực hiện cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Văn bản số 2707/SNN-KH ngày 26/12/2019 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG XD Nông thôn mới và Giảm nghèo 

bền vững; 

Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm 2020; 
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Căn cứ Quyết định  số 757/ QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt danh mục các Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền 

vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 4/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bảo Yên về việc giao danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND huyện 

Bảo Yên về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới, vốn sự nghiệp năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh 

Lào Cai, ban hành Quy định một số nội dung, mức chi cho các hoạt động 

khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ vào kết quả thẩm định ngày 28/10/2020 của Hội đồng thẩm định 

các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG NTM năm 2020; 

Căn cứ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu của nhân dân tại các xã 

Lương Sơn, Minh Tân, Kim Sơn; 

Xét Tờ trình số 61/TTr-NN&PTNT ngày 04/11/2020 của Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện Bảo Yên về việc đề nghị phê duyệt Dự án và Chủ trì dự 

án “Phát triển sản xuất khoai môn tím gắn với xây dựng sản phẩm OCOP huyện 

Bảo Yên năm 2020”. 

QUYẾTĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Dự án và Chủ trì dự án “Phát triển sản xuất khoai môn 

tím gắn với xây dựng sản phẩm OCOP huyện Bảo Yên năm 2020”, với các nội 

dung sau: 

  1. Quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện 

- Quy mô: 25 ha/50 hộ/3 xã 

- Địa điểm thực hiện: Xã Lương Sơn, Minh Tân, Kim Sơn. 

+ Xã Lương Sơn: 5 ha/ 10 hộ 

+ Xã Minh Tân: 5,5 ha/ 19 hộ 

+ Xã Kim Sơn: 14,5 ha/ 21 hộ 

- Thời gian thực hiện: năm 2020. 

2. Chính sách hỗ trợ  

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 65% giống, một phần phân bón hóa học 

(40%). 

- Hỗ trợ 100% kinh phí khảo sát điều tra; tập huấn kỹ thuật; quản lý, giám 

sát thực hiện quy trình sản xuất. 

3. Kinh phí thực hiện: 1.788 triệu đồng 

Trong đó: 

+ Ngân sách nhà nước: 750 triệu đồng 

+ Vốn đối ứng: 1.038 triệu đồng 

 - Nguồn vốn hỗ trợ: Nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG XD NTM. 

(Có thuyết minh dự án, dự toán và danh sách hộ chi tiết kèm theo) 
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Điều 2. UBND huyện giao: 

 1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

 Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan và UBND các xã Lương Sơn, Minh 

Tân, Kim Sơn khảo sát, lựa chọn các hộ tham gia dự án. Kiểm tra, giám sát đối 

tượng hưởng lợi, quản lý, sử dụng có hiệu quả các hạng mục được Nhà nước hỗ 

trợ đầu tư, thanh quyết toán theo quy định.  

Tổ chức ký hợp đồng thực hiện dự án với đơn vị Chủ trì dự án. Quản lý, 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát, theo dõi đơn vị Chủ trì trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án. Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh và UBND huyện. 

2. Công ty CP Chế biến nông sản - Thương mại dịch vụ Thanh Nhàn 

(Đơn vị Chủ trì Dự án): Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT ký hợp đồng, 

triển khai thực hiện dự án theo các nội dung, hạng mục dự án được phê duyệt. 

Phối hợp các cơ quan liên quan huyện Bảo Yên để được hướng dẫn thực hiện 

các hồ sơ, thủ tục hỗ trợ, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định. 

 3. Phòng Tài chính -Kế hoạch: Thẩm định dự toán và tham mưu 

UBND huyện cấp kinh phí cho Phòng Nông nghiệp và PTNT thực hiện dự án 

theo nội dung được phê duyệt. Đồng thời, giám sát, hướng dẫn Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Công ty Chế biến nông sản - Thương mại dịch vụ Thanh Nhàn 

thanh quyết toán kinh phí dự án theo đúng quy định. 

4. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 
Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Công ty, UBND các xã trong 

vùng dự án tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây 

khoai môn tím và phối hợp theo dõi tình hình sâu bệnh trong quá trình sinh 

trưởng phát triển của cây trồng.  

5. Chủ tịch UBND các xã: Lương Sơn, Minh Tân, Kim Sơn chỉ đạo cán 

bộ chuyên môn phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan huyện, đơn vị chủ 

chủ trì dự án, đôn đốc các hộ tham gia thực hiện dự án đúng kế hoạch.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng: Nông 

nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính - KH, Giám đốc: Kho bạc Nhà nước huyện, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Công ty Chế biến nông sản - Thương mại dịch 

vụ Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND các xã Lương Sơn, Minh Tân, Kim Sơn và các 

cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT. UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà 
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THUYẾT MINH DỰ ÁN 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /11/2020 của UBND huyện) 

 

 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN  

1. Tên Dự án:“Dự án phát triển sản xuất khoai môn tím gắn với xây 

dựng sản phẩm OCOP huyện Bảo Yên năm 2020”. 

 2. Cấp quản lý  

 - Cơ quan quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên. 

 - Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bảo Yên. 

- Đơn vị phối hợp: UBND xã: xã Kim Sơn, Minh Tân; Trung tâm DVNN 

 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020. 

 4. Dự kiến kinh phí thực hiện:1.788 triệu đồng;  Trong đó: 

 - Ngân sách NTM: 750 triệu đồng. 

 - Nguồn vốn đối ứng: 1.038 triệu đồng. 

5. Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án:Công ty Cổ phần chế biến nông sản 

thực phẩm -thương mại dịch vụ Thanh Nhàn 

- Địa chỉ: Thôn Biến Hiệp, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình. 

- Tài Khoản: 3406201003980. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi 

nhánh Quỳnh Phụ, Thái Bình. 

 6. Đơn vị chủ trì, chuyển giao công nghệ: Công ty Cổ phần chế biến 

nông sản thực phẩm -thương mại dịch vụ Thanh Nhàn 

 7. Tính cấp thiết và mô tả dự án 

Thực hiện chủ trương của tỉnh và Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Bảo 

Yên khóa XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội theo hướng nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và bền vững gắn với quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới, khai thác lợi thế của địa phương, hình thành vùng chuyên canh 

tập trung tạo ra hàng hoá có sức cạnh tranh cao. Mục tiêu Đề án Tái cơ cấu kinh 

tế nông lâm nghiệp huyện đến năm 2020: Duy trì và phát triển nhãn hiệu tập thể 

khoai môn Bảo Yên, với quy mô trên 200ha. 

Với đặc thù là huyện miền núi, Bảo Yên nằm ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh 

Lào Cai, có tổng diện tích tự nhiên 81,834 km2, gồm 17 đơn vị hành chính (16 

xã và 1 thị trấn). Điều kiện tự nhiên tại Bảo Yên có lợi thế phù hợp với cây 

khoai môn, đồng bào dân tộc nơi đây từ lâu đã lưu giữ và duy trì giống khoai 

môn địa phương có đặc tính thơm ngon, được nhiều khách hàng ưa chuộng. 

Hiện nay, sản phẩm khoai môn Bảo Yên tại địa phương là một trong những mặt 

hàng nông sản có giá trị cao so với những sản phẩm khác như sắn, ngô, lúa, … 

Giống khoai môn thích hợp trồng trên nhiều loại đất khác nhau: đất ruộng, đất 

soi bãi, đất nương rẫy...Huyện đã xây dựng nhãn hiệu tập thể sản phẩm khoai 

môn Bảo Yên. Với khả năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên và giá trị kinh 

tế của sản phẩm này, trong định hướng phát triển cây nông nghiệp mũi nhọn của 

huyện Bảo Yên, hiện nay cây khoai môn đang được quan tâm đầu tư phát triển 

nhằm mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. 



 5 

Với lợi thế được coi là cây đa tác dụng như ăn tươi, làm thực phẩm, ... phù 

hợp với nhiều vùng sinh thái, nhiều loại đất khác nhau.  

Ngày nay, khoai môn tím còn là mặt hàng xuất khẩu có giá trị, phục vụ cho ngành 

công nghiệp chế biến như: khoai chiên, khoai sấy, bột dinh dưỡng trẻ em, chế biến 

bánh, kẹo, kem,... Bên cạnh đó, với lợi thế sản phẩm dễ vận chuyển, dễ bảo quản, 

không đòi hỏi kỹ thuật thâm canh cao lại tương đối phù hợp với tập quán người dân. 

Đây là những yếu tố thuận lợi cho cây khoai môn tím phát triển ở miền núi phía Bắc 

nói chung và Bảo Yên nói riêng. Mặt khác, tiềm năng đất nương rẫy, đất một vụ, đất 

dốc của vùng còn rất lớn, phát triển cây khoai môn sẽ góp phần khai thác tiềm năng đất 

đai và tạo ra sản phẩm có giá trị hàng hoá cao. Khác với những giống khoai môn ở 

dưới miền xuôi chỉ ưa trồng trên các loại đất tốt như: đất ruộng, đất bãi giàu mùn, tơi 

xốp, ... khoai môn trồng tại Bảo Yên có khả năng chịu được hạn cao, ít bị sâu bệnh và 

có thể trồng xen với các loại cây khác nên bà con nơi đây thường trồng rất nhiều trên 

các nương, đồi. Điều này không chỉ có tác dụng bảo vệ, chống xói mòn cho đất mà còn 

giúp người nông dân tận dụng được đất đai, dành đất màu để trồng các loại cây rau 

màu khác. 

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã đem lại hiệu quả kinh tế, gia tăng 

giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích như xã Việt Tiến, chuyển từ trồng 

lúa sang khoai môn và cây màu. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn mang tính  nhỏ lẻ 

và manh mún, chưa hình hình chuỗi giá trị hàng hóa làm cho cây khoai môn 

vẫn chiếm diện tích rất nhỏ trong cơ cấu cây trồng. Khoai môn trồng tại các 

địa phương còn đang phân tán nhỏ lẻ, năng suất và chất lượng chưa ổn định, 

nhưng hướng phát triển chung đều nhằm đạt đến một nền sản xuất hàng hoá.Để 

sản xuất hàng hóa cần vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng khoai môn 

tập trung để tạo nguồn nguyên liệu, áp dụng một số giải pháp tổng hợp phát 

triển khoai môn, mở rộng thị trường, duy trì và phát huy nhãn hiệu tập thể của 

khoai môn Bảo Yên.  

Ngoài ra, để phát triển khoai môn theo hướng hàng hóa, cần có những giải 

pháp đồng bộ, phù hợp cho từng vùng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp liên 

kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Tuy nhiên cho đến nay việc phát 

triển vùng sản xuất khoai môn theo hướng sản xuất hàng hóa còn gặp nhiều khó 

khăn. Một trong những khó khăn lớn nhất là chưa có sự đầu tư tập trung, chưa 

hình thành bộ giống phù hợp với sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, các địa 

phương chưa thực sự quan tâm tới các giải pháp tổng hợp từ đầu vào cho đến 

đầu ra của sản phẩm, cũng như chưa xây dựng được quy trình nhân giống, bảo 

quản và sơ chế các sản phẩm nên chưa hình thành chuỗi hàng hóa hiệu quả cao. 

Do đó, chưa hấp dẫn được nhà đầu tư trong vấn đề chế biến và xuất khẩu các sản 

phẩm từ khoai môn. 

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, UBND huyện Bảo Yên xây dựng dự 

án“Dự án phát triển sản xuất khoai môn tím gắn với xây dựng sản phẩm 

OCOP huyện Bảo Yên năm 2020” triển khai thực hiện tại 03 xã Kim Sơn, 

Minh Tân, Lương Sơn. Dự án được triển khai thực hiện có tác động không nhỏ 

trong việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện “Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa phù hợp nhu 

cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, 
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hoàn thành mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của địa phương. Vì 

vậy, việc triển khai, thực hiện dự án này trên địa bàn huyện là thật sự cần thiết. 

 II. CĂN CỨ PHÁP LÝ  

Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng NTM giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong 

chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục 

tiêu Quốc Gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứQuyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Lào 

Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Nghị Quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lào Cai về quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với 

các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai; 

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lào Cai, ban hành Quy địnhh một số mức chi thực hiện cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Văn bản số 2707/SNN-KH ngày 26/12/2019 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG XD Nông thôn mới và Giảm nghèo bền 

vững; 

Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm 2020; 

Căn cứ Quyết định  số 757/ QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt danh mục các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền 

vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 4/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bảo Yên về việc giao danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND huyện 

Bảo Yên về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới, vốn sự nghiệp năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh 

Lào Cai, ban hành Quy định một số nội dung, mức chi cho các hoạt động 

khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
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Căn cứ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu của nhân dân tại các xã 

Kim Sơn, Minh Tân, Lương Sơn. 

 III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI DỰ ÁN  

 1. Mục tiêu:  

 1.1. Mục tiêu chung 

 Khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội của các xã để 

phát triển trồng khoai môn nhằm nâng cao giá trị trồng cây khoai môn và từng 

bước gắn với xây dựng sản phẩm OCOP. Đề xuất được giải pháp hỗ trợ phát 

triển nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tạo ra sản phẩm có giá trị hàng hóa 

cao cho vùng nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân đáp ứng yêu cầu xây 

dựng nông thôn mới. 

 1.2. Mục tiêu cụ thể  

 - Xác định được một số vùng có lợi thế sản xuất khoai môn tím theo 

hướng hàng hóa và lựa chọn được giống phù hợp, có tiềm năng cho năng suất 

cao, chất lượng tốt phục vụ cho việc phát triển sản xuất hàng hóa của vùng. 

- Nâng cao được nhận thức và trình độ kỹ thuật thâm canh cây khoai môn. 

Đưa ra được kỹ thuật nhân và lưu giữ giống phục vụ cho sản xuất hàng hóa; kỹ 

thuật bảo quản, sơ chế khoai môn quy mô hộ gia đình.  

- Xây dựng được mô hình liên kết trồng thâm canh và tiêu thụ khoai môn 

theo hướng hàng hóa. 

- Duy trì trồng vùng nguyên liệu để xây dựng sản phẩm OCOP “Khoai môn 

tím Bảo Yên”. 

 2. Nội dung  

2.1. Những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết  

Công tác khảo sát lựa chọn địa điểm thực hiện: Địa điểm thực hiện dự án 

phải là những nơi tập trung, có chân đất tốt, giàu dinh dưỡng, chủ động nguồn 

nước tưới (đặc biệt đối với đất ruộng) thuận tiện cho việc sản xuất, không bị ảnh 

hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, 

bệnh viện, nghĩa trang, khu dân cưtập trung, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia 

súc để tưới trực tiếp cho cây khoai môn, ...  

Lựa chọn hộ nông dân tham gia dự án: Hộ nông dân được lựa chọn phải 

trên tinh thần tự nguyện tham gia, có trình độ dân trí, có tư liệu sản xuất (Đất 

đai, lao động, vốn đối ứng) nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động của dự 

án, phải thực hiện tốt quy trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. 

Giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất và thu 

mua sản phẩm khoai môn sau khi thu hoạch. 

 2.2. Nội dung dự án  

 - Quy mô: 25 ha/50 hộ/ 3 xã 

 - Địa điểm: xã Kim Sơn, Minh Tân, Lương Sơn 

 + Xã Kim Sơn: 14,5 ha/21 hộ. 

 + Xã Minh Tân: 5,5 ha/ 19 hộ. 

 + Xã Lương Sơn: 5 ha/10 hộ 

 - Thời gian thực hiện: năm 2020 

- Tổ chức tuyên truyền kết quả của dự án. 
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 3. Giải pháp thực hiện 

3.1. Giải pháp về kỹ thuật 

Tổ chức tập huấn kỹ thuật: Hỗ trợ tập huấn cho cán bộ kỹ thuật từ huyện, 

xã, tổ sản xuất và một số hộ gia đình trong khu vực về quy trình kỹ thuật thâm 

canh đối với cây khoai môn từ trồng đến thu hoạch, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm. 

Sử dụng loại phân bón hữu cơ, vô cơ, bón lót phân chuồng và chế phẩm vi 

sinh tổng hợp để xử lý, chế biến phân hữu cơ bón cho cây trồng. 

Sử giống khoai môn tím. Củ giống tốt là những củ con cấp 1 hoặc cấp 2 có 

khối lượng 20 - 30 g/củ, không bị thối, lớp vỏ ngoài có nhiều lông. 

 3.2. Giải pháp về tổ chức sản xuất 

Tổ chức thành lập đội sản xuất, tổ hợp tác hoặc hợp tác xã tại các xã để ký 

hợp đồng liên kết tiêu thụ san phẩm với Công ty cổ phần chế biến nông sản - 

TMDV Thanh Nhàn. Lựa chọn người quản lý giám sát của tổ, đội là cán bộ 

khuyến nông, trưởng thôn.  

Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt quy trình thực hành sản xuất nông 

nghiệp dưới các hình thức: họp thôn, hợp tổ sản xuất để phổ biến các quy định 

bắt buộc phải áp dụng theo đúng quy trình kỹ thuật. 

 3.3. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm (liên kết tiêu thụ sản 

phẩm) 

- Thành lập và duy trì hoạt động các nhóm cùng sở thích, thông qua các 

buổi sinh hoạt nhóm trên cơ sở định hướng của cán bộ kỹ thuật các hộ sẽ cùng 

thảo luận để xây dựng quy chế hoạt động của nhóm cho phù hợp.  

- Hình thức hoạt động của nhóm cùng chia sẻ các thông tin có lợi để tăng 

hiệu quả trong sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

- Dự án hướng dẫn cho các nhóm cùng sở thích về phương pháp xây dựng 

kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhóm; khảo sát thị trường, lập kế hoạch phát 

triển thị trường phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu hiện tại của thị trường 

hiện nay; tư vấn kết nối các nhóm cùng sở thích với các nhà hàng, cửa hàng thực 

phẩm, siêu thị tạo kênh phân phối mới. Từ đó, xây dựng được mối liên kết 

chuỗi, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

- Giữ vững và mở rộng thị trường trong tỉnh, tích cực tìm kiếm thị trường 

mới thông qua việc phối hợp với các Chi cục, Hợp tác xã, Doanh nghiệp có tiềm 

năng về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Việc phát triển thị trường gắn với nâng 

cao chất lượng, hạ giá thành và đa dạng hoá sản phẩm. 

3.4. Giải pháp về tuyên truyền 

Tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh địa phương về mục tiêu dự án, 

hiệu quả, giá trị kinh tế. 

Thông qua các buổi họp thôn bản tuyên truyền về mục tiêu dự án, cơ chế 

hỗ trợ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, hộ tham gia trực tiếp, vận động 

nhân dân đăng ký tham gia liền vùng tập trung đồng thời có cam kết trách nhiệm 

tuân thủ yêu cầu dự án. 

Tổ chức tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt dưới các hình thức như: họp thôn, họp tổ sản xuất để phổ 

biến các quy định bắt buộc phải áp dụng theo quy định.  
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 3.5. Giải pháp về nguồn vốn 

 - Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn kỹ thuật và khảo sát địa điểm 

 - Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 65% giống, một phần phân bón hóa học. 

 - Nông dân đối ứng các nội dung còn lại để thực hiện dự án đảm bảo hiệu 

quả. 

 4. Tiến độ thực hiện 
 

TT 
Các nội dung, công việc 

chủ yếu 

Sản phẩm đạt 

được 

Thời 

gian thực 

hiện (bắt 

đầu, kết 

thúc 

Tổ chức, cá nhân 

thực hiện 

1 

Khảo sát, xây dựng thuyết 

minh dự án, lập hồ sơ đề 

xuất 

Địa điểm xây dựng 

dự án, dự kiến danh 

sách hộ tham gia 

Tháng 

6/2020 

Công ty Cổ phần 

chế biến nông sản 

thực phẩm -thương 

mại dịch vụ Thanh 

Nhàn 

Phòng NN và PTTN, 

UBND các xã tham 

gia dự án 

2 

Nộp hồ sơ đăng ký chủ trì 

thực hiện dự án gửi Hội 

đồng thẩm định dự án; 

chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến 

tham gia của Hội đồng 

thẩm định. 

Hồ sơ dự án 
Tháng 

10/2020 Công ty Cổ phần 

chế biến nông sản 

thực phẩm -thương 

mại dịch vụ Thanh 

Nhàn 

 

3 
Ký hợp đồng thực hiện dự 

án 

Hợp đồng thực hiện 

nhiệm vụ 

Tháng 

11/2020 

4 Đào tạo, tập huấn 3 lớp 
Tháng 

11/2020 

5 Cấp phát giống, phân bón.   

6 Điều tra khảo sát   
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

 

 

5. Sản phẩm của dự án  
 

TT Tên sản phẩm 
Chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật 
Chú thích 

1 Củ khoai môn tím 

Củ khoai thương 

phẩm có trọng 

lượng từ 0,3 kg trở 
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lên, không sâu thối 

2 Sản lượng dự kiến Từ 370 - 500 tấn 

Năng suất bình 

quân 15 - 20 

tấn/ha 

 

6. Kinh phí thực hiện dự án phân theo các khoản chi 

         ĐVT: 1.000 đồng 

T

T 

Nguồn kinh 

phí 
Tổng số 

Trong đó 

Công 

chuyên 

gia, đào 

tạo và 

tập 

huấn 

Nguyên 

vật 

liệu, 

năng 

lượng 

Chi 

khác 

Căn cứ xây 

dựng dự toán 

kính phí 

Tổng kinh phí  1.788.000    Thông tư số 

43/2017/TT-

BTC ngày 

12/5/2017 của 

Bộ Tài chính 

về việc Quy 

định quản lý và 

sử dụng kinh 

phí sự nghiệp 

thực hiện 

chương trình 

mục tiêu Quốc 

Gia xây dựng 

nông thôn mới 

giai đoạn 

2016 - 2020; 

1 Nguồn ngân 

sách (NTM) 

750.000 11.000 720.250 18.750 

2 Nguồn đối ứng  1.038.000    

 

(Có phụ biểu dự toán chi tiết kèm theo) 

7. Hiệu quả Kinh tế - Xã hội 

 7. 1. Hiệu quả kinh tế 

- Triển khai thực hiện dự án sẽ góp phần tăng thu nhập kinh tế cho hộ gia 

đình và tận dụng nguồn lao động sẵn có tại địa phương; Tạo việc làm cho người 

lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn miền núi.  

Tạo ra vùng sản xuất cây khoai môn, năng suất thu hoạch bình quân 15 - 20 

tấn/ha, tổng sản lượng dự án ước trên 300 tấn cung cấp cho thị trường huyện 

Bảo Yên và đơn vị tiêu thụ, thu nhập BQ đạt hơn 135 triệu đồng/ha, trừ chi phí 

lãi trên 64 triệu đồng/ha/năm, góp phần tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện 

tích canh tác. 
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Khoai môn có khả năng chịu được hạn cao, ít bị sâu bệnh và có thể trồng 

xen với các loại cây khác nên bà con nơi đây thường trồng nhiều trên các nương, 

đồi. Điều này không chỉ có tác dụng bảo vệ, chống xói mòn cho đất mà còn giúp 

người nông dân tận dụng được đất đai, dành đất màu để trồng các loại cây rau 

màu khác. Với năng suất 15 - 20 tấn/ha và giá bán bình quân 9.000 đồng/kg, mỗi 

ha khoai môn thu nhập khoảng 135 triệu đồng, so với các loại cây trồng khác 

như ngô và sắn thì hiệu quả kinh tế cao gấp 2,5 - 3 lần. 

7.2. Hiệu quả xã hội 

Giúp cho người dân nâng cao trình độ sản xuất, có kiến thức thâm canh sản 

xuất cây khoai môn, sản xuất theo hướng hàng hóa, sản xuất gắn vớitiêu thụ sản 

phẩm, sản xuất có sự định hướng của thị trường, nâng cao thu nhập cho người sản 

xuất đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. 

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, cải thiện đời 

sống, giúp xoá đói giảm nghèo tiến tới làm giàu và nhân rộng trong địa phương. 

Liên kết đầu tư với các doanh nghiệp, tư nhân, các tổ chức kinh tế chính 

trị xã hội để kêu gọi vốn đầu tư mở rộng diện tích sản xuất trên địa bàn. Mặt 

khác, từ chương trình này tiếp tục nghiên cứu hướng chế biến sản phẩm từng 

bước tăng mạnhvề sản lượng và chất lượng hàng hóa tiến tới phục vụ cho mục 

tiêu xuất khẩu. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan và UBND xã Xuân Thượng, Thượng 

Hà khảo sát, lựa chọn các hộ tham gia dự án. Kiểm tra, giám sát đối tượng 

hưởng lợi, quản lý, sử dụng có hiệu quả các hạng mục được Nhà nước hỗ trợ 

đầu tư, thanh quyết toán theo quy định.  

- Tổ chức ký hợp đồng thực hiện dự án với đơn vị Chủ trì dự án. Quản lý, 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát, theo dõi đơn vị Chủ trì trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án. Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Sở Nông nghiệp 

và PTNT và UBND huyện. 

2. Công ty Cổ phần chế biến nông sản - thương mại dịch vụ Thanh 

Nhàn 
Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT ký hợp đồng, tổ chức triển khai 

thực hiện dự án theo các nội dung, hạng mục dự án được phê duyệt. Phối hợp 

các cơ quan liên quan huyện Bảo Yên để được hướng dẫn thực hiện các hồ sơ, 

thủ tục hỗ trợ, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định dự toán và tham mưu UBND huyện cấp kinh phí cho Phòng 

Nông nghiệp và PTNT thực hiện dự án theo nội dung được phê duyệt. Đồng 

thời, giám sát, hướng dẫn Phòng Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH 

Thương mại Agriviet thanh quyết toán kinh phí dự án theo đúng quy định.  

4. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 
Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Công ty, UBND các xã trong 

vùng dự án tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây 
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khoai môn tím và phối hợp theo dõi tình hình sâu bệnh trong quá trình sinh 

trưởng phát triển của cây trồng.  

5. Trách nhiệm của các hộ tham gia sản xuất 
Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc trồng cây khoai môn theo 

hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và theo kế hoạch, cử đại diện nhóm hộ hoặc đội 

trưởng sản xuất ký hợp đồng với đơn vị tiêu thụ và cam kết thực hiện nghiêm 

túc quy trình kỹ thuật, chấp hành nghiêm túc các điều khoản đã ký kết trong hợp 

đồng; chịu mọi sự kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng; tích cực duy trì 

và nhân rộng kết quả dự án. 

Nhận vật tư hỗ trợ của nhà nước; Đầu tư công lao động, phân chuồng và 

đối ứng phần vật tư còn lại. Tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây khoai 

môn do các cơ quan liên quan tổ chức;đối ứng phần còn lại để thực hiện dự án 

đảm bảo hiệu quả.  

6. Đề nghị UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể (Hội 

Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên): Tuyên truyền, vận động các hội 

viên, Nhân dân tích cực tham gia thực hiện dự án.  

7. Chế độ thông tin, báo cáo 
UBND các xã vùng dự án, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp có trách nhiệm 

cập nhật, tổng hợp đánh giá tiến độ thực hiện dự án về UBND huyện (Qua 

Phòng Nông nghiệp và PTNT) vào ngày 14 hàng tháng. Phòng Nông nghiệp và 

PTNT tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án hàng tháng, quý, năm và tổng 

kết dự án với UBND huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh theo quy định. 

 V. KẾT LUẬN 

 Đây là dự án có tính khả thi, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của một 

huyện vùng thấp có nhiều lợi thế để phát triển nguyên liệu khoai môn gắn với 

liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Dự án được triển khai sẽ góp phần duy trì và phát 

triển nhãn hiệu sản phẩm “Khoai môn Bảo Yên” và từng bước xây dựng sản 

phẩm OCOP “Khoai môn tím Bảo Yên” đưa sản phẩm khoai môn đến thị trường 

trong và ngoài tỉnh, quảng bá đến đông đảo người tiêu dùng, giúp người dân 

nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương./. 
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