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BÁO CÁO SƠ KẾT
Kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng 

thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp 
đặc trưng giai đoạn 2021 - 2025”

Thực hiện Công văn số 01/CV-BCĐ ngày 15 tháng 11 năm 2022 của 
UBND thành phố Chí Linh về việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06; 

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phường Thái Học báo cáo kết quả thực hiện 
Đề án như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác tổ chức, triển khai của cấp ủy, chính quyền
Thực hiện Đề án số 06–ĐA/TU của Thành ủy Chi Linh về “Nâng cao 

chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp 
đặc trưng giai đoạn 2021 – 2025. Đảng ủy phường Thái Học đã tổ chức hội 
nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ban thường vụ thành ủy, ra quyết 
định thành lập Ban chỉ đạo Đề án 06 phường Thái Học, phân công nhiệm vụ 
cụ thể từng thành viên trong Ban chỉ đạo. 

Đảng ủy phường đã xây dựng Kế hoạch số 23–KH/ĐU ngày 28/7/2021 
để thực hiện Đề án 06, xác định rõ các nội dung trọng tâm và các  giải pháp 
cụ thể để triển khai thực hiện. Thường xuyên nắm bắt tiến độ, kết quả thực 
hiện để định hướng, chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến
Trong năm qua Ban chỉ đạo Đề án 06 của phường đã tích cực tuyên 

truyền sâu rộng tới các Ban, nghành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ  các khu dân cư 
và các hộ sản xuất nông nghiệp ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện 
Đề án 06 của Thành ủy. Việc thực hiện tốt sẽ nâng cao năng suất, chất lượng, 
giá trị sản phẩm, xây dựng được các thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông 
nghiệp đặc trưng của địa phương, thu nhập cho các hộ sản xuất được cải 
thiện, người dân gắn bó yên tâm sản xuất, qua đó góp phần hoàn thành các 
chỉ tiêu Nghị quyết  Đảng bộ phường đã đề ra.

Tích cực tuyên truyền vận động các hộ sản xuất mạnh dạn chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng vật nuôi, phương thức sản xuất phù hợp với định hướng phát 
triển nông nghiệp địa phương. Tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể để 
thuận lợi cho việc phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng các 
thương hiệu, nhãn hiệu có đủ sức cạnh tranh trên thị trường.



Đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm trên hệ 
thống chuỗi siêu thị, trên trang điện tử phiên chợ khuyến nông.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Phát triển sản phẩm, thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm trên địa 

bàn
Trong những năm qua công tác quy hoạch các vùng sản xuất tập trung 

luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Đây 
là tiền để để xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của thị 
trường đặt ra đồng thời có thể đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới 
hóa trong sản xuất. 

Hiện nay phường Thái Học đã cơ bản quy hoạch được các vùng sản 
xuất tập trung những sản phẩm thế mạnh của địa phương, cụ thể: Vùng sản 
xuất trồng khoai sọ Miễu Sơn.

Ngoài việc quy hoạch vùng sản xuất, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cũng 
được tiến hành đồng bộ tại các vùng sản xuất đã được hoàn thiện, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các hộ tổ chức sản xuất và giao thương tiêu thụ sản phẩm.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu khắt 
khe của thị trường, quy trình sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng, chính 
vì vậy trong năm qua công tác tập huấn chuyển giao KHKT cho các hộ sản 
xuất được đẩy mạnh. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Hội Nông dân phường 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn như: Trung Tâm DVNN thành 
phố, Viện cây lương thực, các công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… tổ 
chức các lớp tập huấn cho các hộ sản xuất. Thông qua công tác tập huấn giúp 
các hộ nâng cao kiến thức, năng lực sản xuất qua đó góp phần hoàn thiện quy 
trình sản xuất, nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm, đồng thời việc phát 
triển thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm cũng ngày được nâng cao cụ thể như 
sau:

* Thương hiệu khoai sọ Thái Học
Là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng địa 

phương, được các cơ quan chuyên môn  khuyến khích các hộ mở rộng diện 
tích, trồng thêm trái vụ cho thu hoạch khoai vào dịp giáp tết Nguyên Đán 
nâng cao về giá thành của sản phẩm.

Năm 2021 Tổ hợp tác nông dân sản xuất và tiêu thụ khoai sọ tại KDC 
Miễu Sơn với diện tịch 5ha tiếp tục được thành phố và phường quan tâm hoàn 
thiện quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu. Ngoài việc đạt tiêu chuẩn 
ocoop 3 sao, tháng 7/2022 và được viện cây lương thực thực hiện đề tài phục 
tráng và bảo tồn giống.

*Đối với thương hiệu Nấm mỡ trắng



 Đây là nhãn hiệu thuộc chủ thể là hộ gia đình được hội nông dân 
hướng dẫn và xây dựng thương hiệu Nấm mỡ trắng đạt ocoop 3 sao, tháng 
7/2022.  Sản phẩm được các chuỗi siêu thị, nhà hàng đón nhận tạo công ăn 
việc làm thường xuyên cho trên 10 hội viên. 

Đối với sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo là sản phẩm được hội nông 
dân hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận sản phẩm occop 4 
sao. 

2. Thuê đất tích tụ ruộng đất sản xuất tập trung, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng 
hóa,. Duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua 
tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; nâng cao giá trị trên một đơn vị 
diện tích gắn với bảo vệ môi trường. đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người 
tiêu dùng và hướng tới xuất khẩu.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng 
sẵn có phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương, đảm bảo phục hồi lại hiện 
trạng ban đầu để trồng lúa trở lại khi cần thiết và việc chuyển đổi từ trồng lúa 
sang các loại cây trồng khác phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại cây trồng khác phải lựa chọn cây 
trồng, cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật chăm sóc, thâm canh phù hợp để việc 
chuyển đổi đảm bảo hiệu quả kinh tế cao, ổn định và bền vững

3. Xúc tiến, quảng bá tiêu thụ nông sản
Song song với việc nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu các sản 

phẩm thế mạnh của địa phương, công tác quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu các 
sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc quảng bá tốt sẽ giúp định hình 
được vị trí thương hiệu sản phẩm trên thị trường, nâng cao giá trị và thúc đẩy 
tiêu thụ sản phẩm.

Sản phẩm khoai sọ và nấm đã được tham gia hội trợ do trung tâm xúc tiến 
và thương mại tỉnh Hải Dương tổ chức, và sản phẩm cũng được đưa nên trang 
thông tin điện tử phiên chợ khuyến nông, Quảng bá trên hệ thống phát thanh 
truyền hình tỉnh, thành phố, trên các trang thông tin điện tử của phường, các 
trang mạng xã hội…vv.

Tham gia các hội trợ triển lãm nông sản các sản phẩm tiêu biểu của thành 
phố tại các sự kiện quan trọng.

Hỗ trợ bao bì, tem mác sản phẩm đối với các hộ trồng khoai sọ trong các 
mô hình. Thông qua công tác quảng bá đã giúp nâng cao thương hiệu sản phẩm, 
việc tiêu thụ trở nên thuận lợi, giá trị được nâng cao đã góp phần củng cố, phát 
triển các thương hiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương.



4. Vùng sản xuất lúa đặc sản, chất lượng cao
Quy vùng trồng lúa chất lượng cao giống BC15 – TBR225 ở KDC Ninh 

Chấp 6, KDC Ninh Chấp 7 tại các xứ đồng: Dộc Giữa, Dộc Voi, Dộc Vối và mẫu 6 
với diện tích 30,1 ha. 

Xây dựng mô hình cấy lúa bằng máy tại KDC Ninh Chấp 6  và KDC Mít 
Sắt. Mô hình này được áp dụng tại tỉnh Hải Dương từ những năm 2013, đến nay, 
phường Thái Học sẽ triển khi áp dụng cấy lúa bằng máy tạo điều kiện cho việc 
giảm thiểu lao động, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế cho nhân dân. 
Đồng thời, áp dụng mô hình này sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, là động lực 
quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Vụ lúa xuân: Chủ yếu gieo cấy trà Xuân muộn bằng các giống: thuần năng 
suất khá, chất lượng khá hoặc các giống có năng xuất trung bình, chất lượng cao 
gồm các giống lúa (TBR225...) 

Vụ lúa mùa: Chủ yếu gieo cấy trà mùa trung, bằng các giống lúa thơm 
năng suất chất lượng cao, lúa thuần năng suất khá, chất lượng khá gồm các 
giống (BC15, TBR225..)

Tập trung đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi đầu mối; kiên cố hoá 
các kênh tưới tiêu; kênh nội đồng phục vụ cho vùng thâm canh lúa năng suất, 
chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm yêu cầu tưới, tiêu khoa học.

Nâng cao hiệu qủa hoạt động của HTXDVTHNN để làm tốt các khâu dịch 
vụ cơ giới hoá khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch, cung ứng giống, phân bón, 
BVTV, tưới, tiêu.

Đảm bảo cho người trồng lúa nắm vững kỹ thuật canh tác, thời vụ gieo 
trồng.

5. Vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung
Hình thành các vùng chăn nuôi xa khu dân cư; chuyển dịch cơ cấu theo 

hướng tăng tỷ trọng gia cầm trong đàn vật nuôi; khuyến khích áp dụng công 
nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín hoặc liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá 
trị từ sản xuất giống, thức ăn, đến chế biến để nâng cao năng suất, cắt giảm chi 
phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo đảm 
an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tiến hành tiêu trùng khử độc các khu chăn nuôi tập trung, các hộ gia đình 
chăn nuôi nhỏ lẻ, các khu tập trung giết mổ và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia 
cầm tươi sống, khu vực chợ Thiên, chợ Quán Cát  đảm bảo trên địa bàn phường 
không xảy ra dịch bệnh.

6. Tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đã giúp người dân tiếp cận 

nhanh, thành thạo các thao tác, nắm vững quy trình sản xuất để tăng năng suất 



cây trồng, vật nuôi cũng như phòng bệnh trong nuôi trồng thủy sản, từ đó nâng 
cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập 
cho người dân.

III. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế.
1 .Khó khăn
Thời tiết diễn biến phức tạp. Đặc biệt dịch bệnh COVID 19 đã hạn chế sự 

giao thương hàng hóa.
Giá cả các mặt hàng đầu vào phục vụ sản xuất trong năm tăng cao như: 

xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi…vv làm tăng chi phí sản xuất và giảm 
lợi nhuận.

Giá cả đầu ra một số sản phẩm còn thấp không ổn định ảnh hưởng tới thu 
nhập của các hộ sản xuất.

Việc hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm còn hạn chế.
2. Tồn tại, hạn chế
Độ tuổi bình quân các hộ sản xuất lớn dẫn tới khó khăn trong việc chuyển 

giao và áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất.
Trình độ, năng lực sản xuất của các của các hộ không đồng đều dẫn tới 

việc sản xuất ra chất lượng sản phẩm chưa đồng đều.
Một số hộ chưa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Một số nội dung quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt hiệu quả chưa cao.
IV. Giải pháp nâng cao thực hiện đề án.
Ban chỉ đạo Đề án 06 của phường tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, 

UBND đẩy mạnh công tác hỗ trợ các mô hình sản xuất trong việc đăng ký, 
nâng cấp các tiêu chuẩn sản phẩm như: VietGap, Ocoop, GlobalGap, 
VietGHA…vv. Hỗ trợ một phần cho các hộ sản xuất về tem mác bao bì sản 
phẩm.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tập huấn 
cho các hộ sản xuất, đặc biệt là tập huấn chuyển giao KHKT công nghệ cao, 
nông nghiệp hữu cơ phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp tại địa 
phương.

Các đoàn thể đẩy mạnh công tác hỗ trợ vốn vay ưu đãi giúp các hộ đầu 
tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô sản xuất thông qua các nguồn vốn vay Quỹ 
hỗ trợ nông dân các cấp, vốn vay Ngân hàng CSXH …vv.

Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu các sản phẩm 
thông qua các cuộc triển lãm trưng bày tại các sự kiện chính trị, văn hóa quan 
trọng tại địa phương, thành phố và tỉnh. Nhân rộng các mô hình điểm, sản 
xuất hiệu quả. 

Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra để phát hiện sớm và khắc 
phục những khó khăn vướng mắc.



Tuyên dương, khích lệ những cá nhân có cách làm hay, hiệu quả.
Trên đây là báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Đề án 06 - ĐA/TU của 

Ban chỉ đạo Đề án 06 phường Thái Học trong năm 2021 – 2022./.

Nơi nhận:
- Phòng KT;
- Lưu: VP

TM. UBND PHƯỜNG THÁI HỌC
PHÓ CHỦ TỊCH

 Vũ Thị Hương
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