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KẾ HOẠCH 

 Phát triển các mô hình Nông lâm kết hợp để nâng cao 

trữ lượng các-bon, bảo tồn đất trên địa bàn huyện Văn Lãng 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-SNN ngày 27/10/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lạng Sơn về việcphát triển các mô hình nông lâm kết hợp để nâng cao 

trữ lượng các bon, bảo tồn đất. UBND huyện Văn Lãng căn cứ tình hình thực tế địa 

phương xây dựng Kế hoạch phát triển các mô hình Nông lâm kết hợp để nâng cao 

trữ lượng các-bon, bảo tồn đất trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp gắn với phát triển sản phẩm chủ lực, 

khai thác tiềm năng các sản phẩm đặc thù của địa phương thông qua các mô hình 

nông lâm kết hợp như mô hình trồng các cây dược liệu(cát sâm, thổ phục linh, ba 

kích...) dưới tán rừng hồi hoặc rừng tự nhiên, mô hình trồng kết hợp cây chè+ cây 

hồi, cây ngô + cây mận, keo Tai tượng + sắn... Từ đó nâng cao giá trị gia tăng, hiệu 

quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông lâm sản Văn Lãng, cải thiện 

nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh 

quốc phòng, bảo vệ môi trường, sinh thái, nâng cao trữ lượng các-bon, bảo vệ đất. 

2. Mục tiêu cụ thể  

-Giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu phát triển diện tích trồng dược liệu dưới tán 

rừng trung bình đạttừ 5-10ha/năm, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất tập 

trung. 

- Hình thành các mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả, tạo ra nguồn thu nhập 

từ sản phẩm lâm sản ngoài gỗ kết hợp trong rừng tự nhiên. Tạo ra mô hình quản lý 

bảo vệ rừng tự nhiên bền vững. 

- Nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo tồn và phát triển rừng, bảo 

bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, nâng cao trữ lượng các bon, hạn chế xói mòn, bảo tồn 

giá trị của đất. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin tuyên truyền 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức cho 

người dân về quản lý tài nguyên thiên nhiên vàchủ trương của Nhà nước trong việc 

hỗ trợ người dân sản xuất nông lâm nghiệp bền vững.  
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Vận động, hướng dẫn nhân dân xây dựng các mô hình canh tác trên đất dốc, tổ 

chức thăm quan các mô hình canh tác có năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế 

cao; tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho người dân tại các địa phương. 

Tuyên truyền nâng cao trình độ, nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất 

trong việc thực hiện các mô hình nông lâm kết hợp vừa phát triển kinh tế vừa tăng 

trữ lượng gỗ góp phần phát triển bể dự trữ các bon tự nhiên trong gỗ. 

2. Quản lý tài nguyên đất 

Tiếp tục xây dựng kế hoạch giao đất, giao rừng, đảm bảo mọi khu đất đều có 

chủ để phát triển ổn định, bền vững. Thường xuyên theo dõi, đánh giá biến động về 

đất đai, kịp thời có giải pháp hạn chế tình trạng thoái hóa đất do xói mòn rửa trôi, do 

lạm dụng phân bón và các chế phẩm hóa học. Ưu tiên phát triển các loài cây có khả 

năng phục hồi đất. 

3.Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật  

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 

các nghiên cứu, các đề tàinghiên cứu khoa học về cây trồng mới, năng suất cao, cải 

tạo được đất… Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham 

gia các dự án nông lâm kết hợp thực hiện hoạt động chuyển giao, ứng dụng các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Thực hiện chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân phát triển mở rộng sản xuất, nhằm 

tăng thu nhập, cải tạo được tài nguyên đất. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu về mô 

hình nông lâm kết hợp, các biện pháp thâm canh cây trồng, các giải pháp lâm sinh 

các biện pháp kỹ thuật nông lâm kết hợp trong thực tiễn sản xuất. 

Rà soát thống kê và thực hiện các biện pháp cải tiến các mô hình nông lâm kết 

hợp hiện có trên địa bàn huyện để nâng cao hiệu quả của mô hình. Tập trung hoàn 

thiện các mô hình ở nơi có các điều kiện thuận lợi đảm bảo tính ổn định về phương 

diện kinh tế - xã hội và môi trường. 

Củng cố tăng cường đội ngũ cán bộ khuyến nông tại cơ sở để góp phần sử dụng 

hệ thống canh tác đạt hiệu quả. Xây dựng các mô hình trình diễn, mở các lớp tập 

huấn, lựa chọn mô hình có hiệu quả nhân rộng trên địa bàn huyện. 

4. Xây dựng các mô hình Nông lâm kết hợp 

Triển khai các mô hình nông lâm kết hợp như cây chè + cây hồi, cây keo + cây 

sắn, trồng cây dược liệu(sa nhân, ba kích, trà hoa vàng ....) dưới tán Hồi hoặc rừng 

tự nhiên... thích ứng tốt hơn với các điều kiện khí hậu, giảm mức độ bị tổn thương 

và nhanh chóng phục hồi sau khi bị tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai. 

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất quy mô lớn, 

tập trung gắn với xây dựng các chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế của huyện, 

nhu cầu các sản phẩm trên thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Khuyến khích áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Định hướng 

sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ phát 
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triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường các hoạt động sản 

xuất sản phẩm an toàn.  

5. Xúc tiến thương mại 

Tìm kiếm và phát triển thị trường cho các sản phẩm nông lâm kết hợp. Hỗ trợ 

hình thành các chuỗi giá trị có hiệu quả cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp có giá 

trị. Hình thành hệ thống thông tin thị trường cho sản phẩm nông lâm nghiệp. Xây 

dựng mô hình nông lâm kết hợp gắn với tiêu thụ trong gia đình và chế biến sản phẩm 

quy mô nhỏ. Xây dựng các cơ sở chế biến, bảo quản nông sản tại địa phương. 

6. Huy động các nguồn vốn 

Huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, kinh doanh 

rừng của các dự án, các doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục áp dụng các chính sách 

hiện có về hỗ trợ khôi phục và phát triển rừng. Hình thành vùng nguyên liệu cho chế 

biến gỗ; phát triển nông - lâm kết hợp, trang trại lâm nghiệp và du lịch gắn với bảo 

vệ rừng. 

Lồng ghép, kết hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội nhằm thu hút các nguồn lực xây dựng, phát triển các mô 

hình nông lâm kết hợp. 

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng hỗ trợ theo các 

quy định của Nhà nước để phát triển sản xuất theo chuỗi sản phẩm nông lâm nghiệp. 

Tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào phát triển nông 

lâm nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Chủ trì tham mưu cho UBND huyện triển khai có hiệu quả những nội dung 

của kế hoạch này. Đẩy mạnh công táctuyên truyền, tập huấn, tổ chức tham quan học 

tập mô hình nông lâm kết hợp tiêu biểu. Chủ động tham mưu xây dựng các mô hình 

nông lâm kết hợp, các mô hình dự án hỗ trợ phát triển trồng rừng, chuyển hóa rừng.  

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý chất 

lượng giống cây trồng, vật tư nông nghiệptrên địa bàn  

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất 

về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định.  

2. Hạt Kiểm lâm huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan UBND các 

xã, thị trấn thực hiện công tácquản lý bảo vệ rừng tự nhiên, hướng dẫn người dân 

thực hiện các mô hình trồng cây dưới tán rừng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, giảm 

nghèo bền vững.  

3. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – GDTX huyện: Chủ trì phối hợp với 

các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn trong đó tập trung thực hiện các lớp đào tạo kỹ năng về trồng trọt, 

lâm nghiệp và chăn nuôi trong Nông lâm kết hợp.  
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4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến nông viên và người dân…Tư vấn, giải đáp 

những thắc mắc về khoa học kỹ thuật trong phát triển các mô hình Nông lâm kết hợp 

cho nông dân để thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh hại, hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm 

sóc cây trồng nông nghiệp trong mô hình nông lâm kết hợp. 

5. UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình địa phương xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện. 

Chỉ đạo đội ngũ khuyến nông viên thực hiện công tác hướng dẫn, tuyên truyền 

các chính sách của nhà nước về hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình giảm nghèo 

bền vừng từ rừng, thông qua việc khai thác hiệu quả từ các mô hình Nông lâm kết 

hợp và bảo tồn rừng tự nhiên. 

Định kỳ, thường xuyên báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và 

PTNT) tình hình, kết quả thực hiện, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

UBND huyện yêu cầu các  cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- TT Huyện ủy;                         BC        

- TT HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện;  

- Các phòng NN&PTNT, TC-KH, TN&MT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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