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CHUNG TRtNH HANH BONG
•A
Tht,rc hien Ket 1un so 168-KL/TU ngay 04/11/2021 cua Trnh uy yeA tiep
tyc day
mnh tái co câu ngành nông nghip giai doin 2021 — 2025, dnh huóng den nám
2030 trén da bàn tinh Quãng Tn
A

A

A

Thrc hin Kêt 1un s 168-KL/TU ngày 4/11/2021 cüa Tinh Ciy v tip tic
day manh tái cci câu ngành nông nghip giai doan 2021-2025, djnh huing den
näm 2030 trên dja bàn tinh Quãng Trj (Sau day gi là Ket 1un 168-KL/TU),
1 68-KL/TU
UBND tinh ban hành Chiscmg trInh hành dng thrc hin Kêt lun
vOi các ni dung cii the nhu sau:
so

I. M1JC BICH, YEU CAU
1. MycdIch
Trin khai thirc hin dng b, hiu qua các miic tiêu, nhim vii, giài pháp dã d
ra trong Kêt lun 1 68-KL/TU ye tiêp tic day math tái Co câu ngành nông nghip giai
doan 202 1-2025, djnh huóng den näm 2030 trên dja bàn tinh Quãng Trj.

Tao sir chuyn bin rnanh me v nhn thüc, trách nhim, huy dng sir vào
cuc dông b cüa câ h thông chInh trj, sir dông hành cüa doanh nghip và sir
dôngthun, chü dng, quyêt tam ngui dan trong tái co câu nông nghip nhäm
chuyên dôi tu duy ti'r san xuãt nông nghip sang kinh té nông nghip.
2. Yêu cu

Barn sat cac ni dung cüa Kt lun 168-KL/TU, xác djnh ducic nhüng nhim
vii tr9ng tam can uu tiên thrc hin. Phân cong nhim vii, trách nhim ci the cho
các co quan, don vi, dja phucing dê tO chirc thrc hin Két lun dam bão chat
luvng, hiu qua, dông b, kjp thi.
Nêu cao trách nhirn cüa ngi.thi di'rng du cp üy, các Co quan, dcm vj, dja
phisong trong chi dao thirc hin nhim vi tái cci câu nông nghip. Dam bâo sr
phôi hçip thuing xuyên, cht chë gi&a các co quan, don vj, dja phtrong.
Can cr Chuong trmnh hành dng nay, các Sà, ngành, don vj lien quan
UBND các huyn, thành phô, thj xã xay drng ke hoach to chirc thirc hin; TO chüc
kiêrn tra, giám sat; Bô sung, cp nht nhQng nhim vii, giãi pháp mâi phü hçip vâi
yeu cau thirc tiên dam bão to chirc thirc hin có hiu qua các mc tiêu, nhim vi
Kêt luân 168-KL/TU dâ dê ra.

a

IL NHItM VIJ, GIAI PHAP
1. By mnh cong tác tuyên truyên; nãng cao nhn thfrc, trách nhim ella the
ngành, dla phurnig v tip tiic chi do thyc hin nhim viii tái co thu nông nghip
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Cp Uy, chInh quyn, Mt trn T quôc, các doàn th chInh trj - xâ hi, các
cG quan, don vj tiêp tVc quán trit, phô biên rng räi các ni dung cüa Kt 1un
1 68-KL/TU. TIch circ tuyên truyên, nâng cao nhn thüc cho can bô, dãng vién v
sir can thiêt và tam quan trQng cüa vic tiêp tiic chi dao thirc hin nhim v1i tái ca
câu nông nghip.
Tang cxng vai trô, trách nhim cüa ngtthi dirng dâu cap üy, các cap, ngành,
don vj, dja phixang trong chi dto và phôi hcip thirc hin nhim vi tái co c.0 nông
nghip nhäm 4n dng can b, hi viên, doàn viên, ngrii dan tIch circ tham gia
thrc hin nhim vi tái c cau nông nghip.
Các cci quan thông tin, truyn thông tIch circ tuyên truyn các chü truGng,
co chê chinh sách cüa Trung iiong, dja phuong ye tái Ca câu ngành nông nghip;
tuyén truyên nhtng rnô hInh hay, each lam hiu qua, nhüng cá nhân din hinh d
nhân ra din rng. To chirc so kêt, tong kêt, dánh giá, ri1t kinh nghim và kjp thai
khen thuàng nhng Ca nhân, tp the có nhiêu dóng gop, có each lam hay, sang tao;
mô hInh tiêu biêu trong thrc hin tái cci câu nông nghip.
2. Nâng cao cht lu'çrng cong tác quy hoch
Hoàn thành ra soát, tIch hçp các phisang an djnh huOng phát trin ngành Nông
nghip và Phát triên nông thôn vào quy hoach ngành, linh vrc quôc gia, quy hoach
vüng huyn và quy hoach chung cüa tinh giai doan 2021-2030. Hoàn thành quy
hoach vUng huyn gàn vM quy hoach, ke hoach si:r dung dat giai don 2021-2030.
Các dja phuang trén Ca s mic tiêu djnh hi.róng cüa tinh, tim nàng lcii th
cüa các vüng mien, ca câu la cay trông, v.t nuôi phü hçip vâi nhu câu thj triing
và thIch i:rng vói biên dôi khI h.u. Bô trI phü hçp din tIch s& diing dat, phê duyt
các vüng trông, yng nuôi tp trung dôi vii cay trông, 4t nuôi chü hrc, vüng san
xuât nông nghip cong ngh cao, nông nghip hcru co gän vi nhà may chê biên.
Ban hành co ch, chInh sách; huy dng, b trI, lng ghép các ngun hrc d
thirc hin có hiu qua quy hoach sau khi duc phê duyt. Tang cIsng cong tác
quãn l thrc hin quy hoach, dam bão quy hoach duçrc thirc thi có hiu qua, han
ché tnrng hqp phá v hoc diêu chinh quy hoach dä duçc phê duyt.
3. Nghiên cfru, hoãn thin cr ch, chInh sách
Kjp thai ciii th hóa, b trI ngun lirc và 1ng ghép, thirc hin có hiu qua
các Ca chê, chInh sách ho trg phát triên nông nghip, nOng thôn cüa Trung uang.
To chi'rc thirc hin hiu qua các chInh sách cüa dja phucrng da duçc ban hành áp
dung cho giai doan 2021 - 2025.
Tip tuc nghiên c1u, rà soát, diu chinh bô sung và ban hãnh rni các ca
ché, chInh sách dê thirc hin dat các muc tiêu tái co câungành. Trong do tp trung
vào các chInh sách nhi.r: ChInh sách tIch ti, tp trung dat dai và day manh ccx giâi
hOa trong san xuât nông nghip; Chmnh sách ixu dãi, thu hut, khuyên khIch doanh
nghiêp co tiêm he hap tac dâu ti.r trên linh vuc nông nghiêp, nông thôn, Ho tra
chê biên sâu; Phat triên lam nghip ben vüng; ChInh sách ho trq lài suât vOn vay
phát triên san xuât kinh doanh trong xây dimg nông thôn mOi. Nghien c1ru thI

3
diem thirc hin các chInh sách báo hiêm trong nông nghip di vôi các lTnh virc rczi
ro cao nhix: Trông rmg, nuôi trông thüy san. ChInh sách v t'rng diing chuyn di
so trong nông nghip và phát trin nông thôn; ChInh sách di mâi nâng cao hiu
qua kinh té tp the; ChInh sách h trg thirc hin Chtxong trInh mi xã mt san
phâm (OCOP)...
4. Tp trung du tir xãy diyng kt cu hi tng nông nghip dam bão lien
ket vüng, dáp trng yêu cãu cüa nn san xuât nông nghip bn vüng, hin diii
vói quy mô san xut hang hóa I&n, hi nhp kinh t quic t và thIch 1mg vói
bin dôi khI hu
Du tu dng b cci sv ha tng phiic v1i san xut, sor ch& ch bin san phm
chü lirc; Co so ha tang két nôi các vüng trông, vüng nuôi tp trung quy mô IOn, uu
tiên &rOng giao thông, h thông cap nuOc, din den các vling trông, vüng nuôi tp
trung dê thiic day lien két theo chui giá trj.
Nâng cAp, hoàn chinh kt cAu ha tang thUy 1çi dam bào an ninh nguôn nixOc
phic vi cho san xuât Va djnh hi.rOng phc vi da rniic tiêu trong diêu kin irng phó
thiên tai, thIch i'mg biên dôi khI hu. Chi tr9ng dâu tu h thông thüy igi phiic vii
san xuât, dan sinh tai các vüng mien nlii, vüng sâu, v1ing xa, vüng nhiêm men,
chua phèn và khu virc khó khàn, khan hiêm nuOc.
Hoàn thin h tAng phông, chng thiên tai, uu tiên cüng c& nãng cAp h
thông dé sOng, dé biên, phông chông sat 10 bO song, bô'biên tai các khu virc xung
yêu, kêt hçip vOi 1mg diing cOng ngh thông tin trong diêu hành, 1mg phó vOi thiên
tai dê phiic viii san xuât, dan sinh và các hoat dng khác.
Huy dng mpi ngun 1irc d dAu tix hoàn thin h thng cAp nuOc sach tp
trung, uu tiên cho các vüng khan hiêm, khO khän, ô nhiêm nguOn nuOc, khu virc
mien nUi, dông bào dan tc thiêu so, bài ngang yen biên, biên giOi, hãi dào.
Xây drng kt cAu ha tAng lam nghip dng b dap 1mg yêu cAu trong quãn
l, bão v, phát triên rimng và nâng cao hiu qua san xuât ngành lam nghip. Phát
trin h thông duOng lam nghip gän kêt vOi vüng nguyen lieu quy mô iOn, tp
trung gàn v&i nhà may chê biên. Dâu tu hoàn thin Co sO ha tang djch v11 hu can
nghê Ca, cáng Ca, khu neo du tránh trü bão.
5. Diii m&i, phát trin các hInh thlrc to chüc san xuAt phà hqp, hiu
qua; Nâng cao chAt Iirçrng ngun nhãn lye dáp 1mg nhu can cong nghip hóa,
hin di hóa Hông nghip, nông thôn
T chlrc diu tra ctánh giá thirc trng hoat dng cüa tat cã hqp tác xä nông
nghip tren dja bàn toàn tinh lam co sO xãy dimng ké hoach dôi rnOi và phát trien
hçip tác xâ nông nghip hoat dng có hiu qua. Khuyen khIch, ho trçi thüc day các
hçip tác xã tham gia chuôi giá trj nông, lam, thüy san, phát triên san phâm OCOP.
U'u tiên phát triCn HTX nOng, Iâni nghip, thüy san... Tao co ché cho các hqp tác
xâ tip cn các nguôn von tin diing. Tiêp tic duy trI và nhân rng các mô hInh hqp
tác xâ kiêu mOi hoat dng Co hiu qua. Tang cuOng dâo tao nâng cao näng lirc cho
di ngü can b hcp tác xâ.
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Khuyn khIch h Ira phát trin kinh t tu nhân khâi nghip sang t?o trong
nông nghip nông thôn; Ho trçl thu hut doanh nghip du tu vão nông nghip,
nông thôn lien kêt vói nông dan thông qua vai trô cüa HTX d dn d& chui giá trj
và phát trién thj trung, hInh thânh các mô hInh lien két trong san xut nông
nghip theo chuôi giá trj thrc sir ben vng.
Dôi mth hInh thi'rc t chrc và nâng cao cht hxçng dào tao ngh. Chü trQng
dào tao k thut, tay nghê bc cao cho lao dng nông nghip, nông thôn; dão t?o
lrc hrçing lao dng lie các k5 näng mâi dáp 1mg yêu câu cüa cuc Cách mang
cong nghip 4.0 và thirc hin chuyên dôi sO, tp trung dâo tao "nông dan s&'. ChCi
tr9ng dâo tao theo nhu câu cüa doanh nghip vã thj trung, chuyên djch Ca cu lao
dng trong nông thôn và ni ngành nông nghip theo huâng da dng hóa ngành
nghê nông thOn. Tp trung rà soát, slra dôi, bô sung danh mic các ngành, ngh
dào tao, phát huy hiu qua san xuât vâi tái co câu ngành nông nghip.
Quan tam dào tao, tp huân, bi thrOng chuyên sâu, chuyên ngành cho di
ngQ can b quãn 1 ngãnh nông nghip và PTNT, hInh thành di ngü chuyên gia
ye các 1mb virc nhu: Ung diing cOng ngh cao, nông nghip hu co, chuyên dOi sO
trong nông nghip, tiêp cn và 1mg diing thành tiru cüa cuc each mang lan thlr tu.
6. Dy manh frng diing khoa hçc cong ngh, chuyên dôi s, xüc tiên thu'o'ng
miii; H tr9' hInh thành các mô hlnh lien kêt trong san xut nông nghip, gãn
san xuãt vói tiêu thi, xây dirng cãc chui lien kêt thy'c sir ben vüng.
Chuyn giao, 1mg dung các thành ti,ru khoa h9e, cong ngh tiên tiên cho
nông dan, tao bizórc chuyên biên manh me trong cOng tác giông, quy trInh san xuât,
cong ngh sinh h9c, bão quãn, ché biên sau, dam bão truy xuât nguôn gôc, ch1mng
nhn ye an toân thirc phâm vâ các tiêu chuân chat luqng (HACcP, GMP,
GAP các logi, huu cot..), cap ma s vüngtrông, vüng nuôi, xây dirng thirang hiu,
chlmng nhn san phâm OCOP cho san phâm nông san chü lçrc cüa tinh. Phát triên
các mô hInh nông lam thüy san kêt hçp, mô hlnh nông nghip tuân hoân, nông
nghip sinh thai.
Tp trung dy manh chuyn di s trong nông nghip, s hóa co s dü lieu
ngành Nông nghip và Phát triên nông thôn, tIch hçip vói co si d 1iu tinh, quOc
gia. Tfng diving cong ngh sO trong dir báo, cânh báo thj trung, quân l' quyhoch;
Ti,r dng hóa các quy trInh san xuât, kinh doanh, quãn l, giám sat nguôn gôc,
chuOi cung 1mg san phâm, bâo dam nhanh chóng, minh bach, chInh xác. HO tr
doanh nghip, nglm&i san xuãt näm b.t thông tin, dr báo, dieu chinh phuang an san
xuât, kêt nOi thj tru?mg, xüc tiên thtwng mai thông qua các phân mêm, nên tang
thi.rong mai din tIm.
Kt ni, t chlrc cho doanh nghip, hçip tác xâ, các ccr sâ san xu.t tham gia
các sir kin xüc tiên thuo'ng mai, kêt nOi cung câu, xüc tiên dâu tu trong nthc và
quOc tê, day manh mng dung thung ma! then tu trong thuc hiên cac hoat dOng xuc
tiên thuang mai tao diêu kin hInh thânh, phát triên các chuôi lien kêt san xuât,
tiêu thii nông san thirc sir ben vng. Khuyên khIch các doanh nghip dâu tir hInh
thành trung tam phát triên nông nghip tinh theo hu&ng lien doanh lien kêt. To
chIme các san giao djch nOng san hang hóa gàn yi yüng nguyen lieu và ché biên
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san phm nông nghip.
8. B tn, huy dng, Iing ghép các ngun lirc thirc hin có hiu qua tái
cocu ngãnh

Huy dng tôi da nguôn ngân sách Trung inng, ngun v6n cüa các chtximg
trmnh, dr an dâu tix vào nông nghip, nông thôn. Thirc hin 1ng ghép có hiu qua
các nguôn von dâu tu tir các chuong trInh dãu Ui Co mic tiêu, nguOn von tr các
chrnmg trInh MTQG, các chiscrng trmnh dir an khác trong và ngoãi nuOc du ti.r CO
tr9ng tam, tr9ng diem nhäm thirc hin dam bão mi1c tiêu dê ra.
Hang nàm, b6 tn dam bão ngun ngân sách dja phucing (tinh, huyn) d
thirc hin các chInh sách ho trg phát triên nông nghip, nông thôn dã ducc ban
hành vâ thrc hin trong giai doan 2021 - 2025.
Tang crxng các hInh thrc hp tác cong ti.r, xã hi hóa, khuyn khIch, có
chInh sách ho trq, thu hOt các doanh nghip, tO chOc, cá nhân dâu ti.r vào phát triên
nOng nghip, nông thôn.
Tang cr&ng cOng tác kim tra, giám sat vic quãn 1, sO diing các ngun
von dam bão dâu ttx hiu qua, dOng trng tam, trçng diem.
9. Thirc hin tái co cu san xut nông nghip trên các Iinh viyc theo
htr&ng nâng cao giá trl gia tang và phát triên bn vfrng

a) Co ciu 1ii ngành trng trQt
HInh thành các vOng san xut hang hóa quy mo Ian, tp trung, san xut theo
hr&ng hIru cci, canh tác tij nhiên, cong ngh cao gàn vâi cong nghip báo quãn,
chê biên và lien két tiêu th san phâm, tiên tói xây dirng thi.rang hiu cho các san
phãm chU 1rc cUa tinh.
TIch circ rà soát, chuyn di dt trng lOa kern hiu qua sang trông các loai
cay có giá trj kinh tê cao. TO chOc san xuât theo các quy trInh chat hing, an toàn
thirc phâm gän v&i truy xuãt nguôn gôc, ma vOng trOng.
TIch clrc dn ghép, tp tnung rung d.t, xây dirng cánh dng1ân, Ong ding
rnanh me khoa hçc cong ngh trong san xuât, bão quãn, chê biên nhäm to dt phá
ye näng suât chat krcing và tang giá trj trên dan vi din tich.
Trong do, chO tr9ng:
+ Tuân thu các bin pháp nh.m bâo v và n djnh din tIch dt trng lOa;
hInh thành các vOng san xuât lOa chat lucmg cao, hthi ca, canh tác tir nhién, lien
ket vai các doanh nghip, huy dng dau tr nhà may ché biên và xây dirng thrnng
hiu go hOu cci Quãng Trj.

+ SO ding cac bin pháp canh tOe bn vthig tren dt d&, n djnh din tIch sn
nguyen 1iu, tOng cithng 1mg diing eec bin pháp earth tOe xen canh, sOn xuât ben vrng.
+ Nâng cao chit liiqng vã giá tnj cay cOng nghip dài ngày; phát tnién din
tIch hO tieu, CO phê sOn xuat theo huâng có chOng nhn theo cac tieu chuân chat
hrçing; tiêp tiic duy tn và On djnh din tich cao su.
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+ Khai thác tiêm näng lçci the vüng min, hInh thành các vüng cay an qua,
diicic 1iu tp trung; Phát triên trng disçc 1iu dtrOi tan thng; HInh thành các vLrôn
txcvm dirçc 1iu dé chü dng nguôn giông.
b) Co cau hii nganh chan nuoi
•

A.

I.p trung nâng cao chAt Iucing vt nuôi chCi lijc; phát trin theo hithng trang
tr?i cong nghip quy mô vra, lan; lmg diing cong ngh cao, dam bão an toàn sinh
h9c, an toàn djch bnh, v sinh môi tnr?mg và an toân thrc phAm.
Khuyên khIch, thu hut cac doanh nghip hçip tác, lien kt ch bin sâu vâ xây
drng throng hiu cho san phâm chãn nuôi Quâng Trj.
T chi:'rc Ii chän nuôi nông h gn chat vOi bão dam môi tnrông, kt hcrp
vài phát triên chàn nuôi hthj cq, sinh thai, dtc san, dáp 1rng da dng nhu cAu thj
trtrmg tiêu dung. Giâm dan và tiên den thirc hin không chän nuôi trong ni thành
nOi thi theo 1 trInh.
Tang cuäng cOng tác quãn l con ging; kim soát, phàng chng djch bnh;
quãn l ye bão v mOi tru&ng trong hot dng chàn nuôi; dâu tu các Co si giêt mô
gia sic tp trung theo 1 trInh.
c) Co cAu 1i ngành thüy san
Tip tic phát trin thüy san thành ngành kinh t mnh, tp trung phát trin
1rng diing cong
nuôi trông thüy san theo huàng thâm canh, tp trung quy mO
ngh cao, cong ngh mói; phát triên nuôi theo huing hthi co, sinh thai, áp diing
các tiêu chuân chirng nhn thrc hành nuôi trOng thUy san tOt (GAP) dé nâng cao
giá trj và phát triên ben vuing.
ian,

Da dng boa di tuçmg và phucing thirc nuOi, tp trung phát trin các di
tung nuôi chü hjc, dôi tuqng nuOi mOi gän v&i lien kêt theo chuôi giá trj. Tang
ci.ring quãn l các vüng nuôi, dc bit là nuoi torn trên cat, dam bão mOi truang,
an toàn djch bnh. Phát triên các cci san xuât giông thüy san dap irng nhu câu và
chü dng nguOn giông cung irng trên dja bàn.
so

Co cAu li di tâu phü hqp, dam bao khai thác dUng vUng, dung tuyn theo
quy djnh cUa Lut ThUy san; gan khai thác vOi báo ton, bào v, phiic hôi, tái to
nguOn lqi thUy san, bào v mOi tnr&ng sinh thai biôn. Ifng dung, chuyên giao tiên
b khoa h9c và cOng ngh hin dai, nghê mOi cho ngu dan dê nâng cao nang 1irc
dánh bat. Tuyêntruyên, vn dng ngu dan tuân thU nghiêm ngt các quy djnh cUa
Lut ThUy san ye khai thác, dánh bat.
Khuyén k.hIch phát trin djch vii hu cAn phiic vi khai thác thUy san và nuôi
trOng thUy san. Phát triên các co sO chê biên sâu san phâm thUy san, nâng cao t'
trQng san phâm ché bien dam báo chat hrng, an toàn thirc phâm có süc cnh tranh
cao dáp rng nhu câu trong miOc và xuât khâu.
d) Co' cAu Ii ngành

lam

nghip

dc bit là rung t11 nhien;
Tp trung quãn l và bâo v t& vn rixng hin
chU trçng bào v và nâng cao chat krçmg r&ng phOng h, dãu nguOn, rrng phOng
co,
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h biên gici, rung phông h yen bin, bào tn Va phát trin rirng dc diing.
Khuyén khIch, hu&ng dan các chü thng xây thrng và thirc hin hiu qua phwmg an
quãn 1 rung ben v&ng. Tang cuing các bin pháp lam sinh nuôi di.rong thng, lam
giàu thng, phiic hôi và nâng cao chat hrçmg rung tir nhiên d bão tn da ding sinh
hoc, sir diing và cung cap các djch v11 môi tnrâng rirng. D.y manh các ngun thu
tu dch vi mol tnrcmg r&ng, khai thác các tiêm näng, các djch vii mOi dé tang
nguôn thu, nhi.r: Djch v1i du ljch sinh thai, tin chi các-bon thng.
Tip tiic duy trI và phát trin din tIch rung trng ducic cp chiLrng chi quãn
1 rung ben vflng. Chuyên m?nh phát triên rung san xuât go nhô sang rung trng
go 1ón dé tio vling nguyen !iu thng chat krcing phiic vii cho cong nghip ch
biên. Day mnh nghiên cru, ch9n, to giông cay trông lam nghip, ixu tiên phát
triên giông diiçic san xuât tir nuôi cay mô dé trông rirng san xuât. Phát trin và k&
nôi doanh nghip thu mua, chê biên lam san ngoài g có igi the trén dja bàn tinh
nhäm tçio sinh ké cho nguui dan dja phixong, dc bit là ngixui dan song gân thng
(hat trâu, song may, nhra thông.....).
Phát trin các ciim cong nghip ngành g và ch bin lam san t?i nhung ncli
co khã nàng cung cap dü nguyen lieu, on djnh, giao thông thun lqi, ket cãu h
tang dông b; Tang t tr9ng các san phâm ché biên sâu, tp trung phát triên các
mt hang san phâm có ru the cnh tranh nhir: do g6 nti that, do mc m ngh; day
manh chê biên van nhân tao dam bao chat lumg dê cung rng cho nha may san
xuât do noi that, giãm dan chê biên dam g xuâtkhâu. Phân dâu dim tinh Quàng
Trj trâ thành mt trong nhung Trung tam cung cap nguyen lieu, ché biên go rung
trông cüa khu vrc mien Trung.
V. TO CHUC THUC HIN
1. SO' Nông nghip và Phát trin nông thôn: Chü trI, phi hçip vâi các Sâ,
ban, ngành lien quan và UBND các huyn, thành phô, thj xä theo dOi, don dôc
vic triên khai thirc hin Chng trInh hành dng nay. Djnh kS' hang nám tônghp
báo cáo UBND tinh két qua thiic hin và dê xuat nhtthg nhim vii, giãi pháp dé chi
dio thçrc hin; Tham mui.i so' két, tong kêt chuo'ng trInh hành dng.
2. SO' K hoch và Du tir: Chü tn, phi hcip vOi Sâ Tãi chinh, S& Nông
nghip và PTNT và các do'n vj lien tham mixu UBND tinh huy dng, lông ghép,
can dôi, bô tn k hoch von dâu tu trung han, hang nàm dé thijc hin các nhim vii
trong chucing trInh hành dng sü ding von dâu tix phát triên theo quy djnh cüa
Lu.t Dâu tix cong.
3. SO' Tài chInh: ChU trI phi hop vi S& K hoach và Du til, Sâ Nông
nghip và PTNT can cu khã näng can dôi cüa ngan sách, tham muu cap có thâm
quyên bô trI kinh phi thuc nhim vii chi thuung xuyen theo phan cap ngân sách
hin hành cüa Lut Ngân sách nba nuc và các van bàn pháp lut lien quan dé
thrc hin các nhiëm vi dé ra.
4. SO' Khoa h9c và Cong ngh: Tang cu&ng nghiên ciru, ung diing, chuyên
giao các tiên b khoa hçc cong ngh vào nông nghip nông thôn hi.rO'ng den nên
nOng nghip cOng ngh cao, sinh thai, tuân hoàn. Chü trI, phôi hop vói các Sâ
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Nông nghip và PTNT và các sà, ngành có lien quan huàng dan, h trçY dy manh
thirc hin vic xây drng và phát triên thi.rcing hiu, chi dn dja 1, hoàn thin san
phâm dôi vâi các san phm hang hóa nông san th mnh trén dja bàn tinh nhm
nâng cao giá trj, tang süc cnh tranh các san ph.m nông nghip cüa tinh.
5. S& Cong Thuo'ng: Chü tn, phi hçip vvi Sâ Nông nghip và PTNT và
các Sâ ngành có lien quan to chrc triên khai các ca chê, chmnh sách thüc dy tiêu
thii nông san theo chuôi lien kêt ben vng; ho trçY phát triên cong nghip chê biên
nông, lam, thüy san gän vâi thj tru&ng tiêu thij on djnh; Kiêm soát chat chë, xir l
nghiêm hott dng buôn 1.0 và gian 1n trong thuung mi hang hóa nông, lam, thüy
san; Tang cu&ng cung cap thông tin thj tnxô'ng, nhu cu nhp khâu các nuâc d
djnh hu&ng cho san xuât, xuât khâu các mat hang nông, lam, thüy san ye các san
phâm chü hrc cUa tinh dáp trng nhu câu thj tru&ng trong nuâc và quôc tê.
6. S& Tài nguyen và Môi trirông: Rà soát, kim soát chat chë quy hoch
và quãn l', thrc hin quy hoach sir dung dat. Phôi hp Sâ Nông nghip và PTNT
dé xuât chInh sách khuyên khIch don ghép, tp trung dat dai phiic vii san xuât quy
mô hrn và day manh cc giài hóa trong san xuât nông nghip. Phôi hçip vi S
Nông nghip và Phát triên nông thôn nghiên ciru, tham muu ho trq phát triên nên
nông nghip sinh thai, tuân hoàn, i:rng phó hiu qua vâi biên dôi khI hu, scr diing
hiu qua tài nguyen, khãc phiic ô nhim môi trumg trong khu virc nông nghip
nông thôn.
7. S& Lao dng Thuoiig binh và Xã hi: Tham rnuu thc hin có hiu qua
cong tác dào tao nghë cho lao dng nông thôn nhãrn trng bixâc dáp 1mg yêu câu cüa
thj truông lao dông ye k' näng, trmnh d phii hop, bat kjp cong cuc cong nghip hóa,
hin dai hóa nông nghip nông thôn, cuc cách ming cong ngh lan thi:'r 4.
-

8. S& Thông tin và Truyn thông: ChütrI, hxâng dn các co quan báo chI,
truyên thông, thông tin trên dja bàn tuyên truyên sâu rng miic dIch, nghia và s1r
can thiêt ye thrc hin n1iim vii tái co câu ngành nông nghip trong thai gian ti
theo tinh than Kêt lun so i 68-KL/TU va các van bàn có lien quan.
9. Ngãn hang Nhà nithc Vit Nam chi nhánh Quãng Trj: Tiêp tic thrc
hiên hiêu qua cac chinh sach tin dung phuc vu nông nghiêp, nOng thôn Chi dao
các tO chirc tin ding can dôi nguôn von dáp rng kjp thai nhu câu vOn và t?o diêu
kin tiêp cn von tin diing ngân hang dê các thành phân kinh tê dau til vào nông
nghip, nông thôn; dac bit là các doanh nghip dãu tu vào di,r an nOng nghip irng
diing cong ngh cao, nông nghip h1ru ccr, phát triên co giài hóa nông nghip và
cong nghip ché biên nông san. Thirc hin các giài pháp sóm giài quyêt, xi~ l các
tOn d9ng, khó khan trong thu hOi ng von vay dóng tàu theo Nghj djnh
67/2014/ND-CP cüa Chinh phü.
10. Lien minh Hop tác xã tinh: ChCi trI, phi hop vi S& Nông nghip và
PTNT, các S, ngành 1i8n quan và UBND cãc huyn, thãnh phO thi xä to chrc
tuyên truyën, phO biên du&ng lôî, chü triso'ng, chInh sách ye kinh te tp the; Thirc
hin nhim vi tu van, cung cap các djch vii hO trçi cho các Hop tác xä, Lien hop
tác xã; Cüng cô tO chrc hoat dng, nâng cao nàng lirc quân l diêu hành cho các
Hop tác xâ, Lien hop tác xã.
'
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11. Các S&, ban, ngành lien quan: Cn cir chirc näng, nhim vi chü dng
xay dirng ké hotch thc hin các ni dung lien quan den ngành, linh virc quãn 1'.
Phôi hçip thirc hin các ni dung cüa Chixang trInh hãnh dng, kjp thai giãi quyt
các khó khan, vuàng mac dê Chisang trInh hành dng duc thiic hin có hiu qua.
12. D ngh Uy ban Mt trn Tquc Vit Narn flnh và các t chuc
chInh trj - xa hi ella tinh chi do các cap hi, doàn the phôi hqp vói Sâ Nông
nghip và PTNT, cac Sâ, ngành, chInh quyên cüng cap to chirc tuyên truyén, vn
dng doàn viên, hi viên, nguñ dan tIch c11c tham gia, thiic hin Kê hoach nay;
dông thai lông ghép cac ni dung dlla Ké hoach vói các chucmg trInh, dé an có
lien quan cüa dan vj dê thrc hin. Phôi hçip vOi các cci quan chirc näng có lien
quan giám sat, phãn bin xã hi và phát huy vai trô cüa mci tang
nhân dan,
cong dông doanh nghip trong thirc hin cci câu lui nông nghip.
lap

13. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph thj xã: Can cir vào ni dung
chuang trInh hành dtng, xây dmg kê hoch dê c11 the hOa các mic tiêu, nhim viii
cii th
dja phucing; To chüc thirc hin hiu qua các chinh sách cüa Trung trong,
tinh, dông thai nghiên ciru, ban hành ca chê, chInh sách dc thi cüa dja phucmg dé
dy manh thixc hiên và nâng cao hiu qua cor câu 1i ngành nOng nghip; Bô trI,
dê thu hllt doanh
huy dng, lông ghép các nguôn hrc, to diêu kin thun
nghip du tix vào nông nghip nông thôn.
a

lcii

Djnh kS' 6 tháng, hng näm, các Sâ, ban, ngành và UBND các huyn, thành
pM, thj xa báo cáo kt qua thirc hin Ch.rcing trInh hành dng ye UBND tinh (qua
S& Nông nghip và PTNT) dê chi do thirc hin./.
Ncri nh(in:
- Ti'. Tinh i'iy (B/cáo);
- CT, các PCT UBND tinh;
- UBMTTQVN tnh;
- Các S, ban, ngành, doàn the cap tinh;
- UBND các huyn, th xa, thành phô;
- CVP, PVP Nguyen Ccru;
- Ltru: VT, KTph ./

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TCH
PHO CHU TICH
,

-
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? /3/2022 cua UBND tinh )
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Ni dung

It

Co quan chü
trI

Co quan phi hçrp

Két qua

Thôi gian
hoàn thành

A

THAM MU'U xAY XUNG CO CHE, CHINH SACH ; THUC HIN NHItM VU TA! C CAU NGANH NONG NGHLP
GIAI DOAN 2021-2025, D!NH HUONG DEN NAM 2030

I

QUY HOJLCH VA THIC HIN QUY HOiCH
Rà soát, tIch hcip quy hoch ngành nông
nghip va PTNT vao quy hoach tinh

1

Sâ k hoach và
Dâu tu

UBND cac
huyn, thi xa,
thành phô

Nông nghip và PTNT;
cac sâ, ngành lien quan;
UBND các huyn, thành
ph& th xã

Quyêt dnh phé
duyt quy hoach tinh
cUa Thu tung
Chinh phCi

Nãm 2022

S Nông nghip và
PTNT, Tài nguyen - Môi
truäng, Các sâ, nganh lien
quan

Quy hoach ving
huyn duqc phê
duyt

Näm 2022

Quyt dnh cüa
UBND tinh

Nãm 2022

2

Hoàn thành 9UY hoach ving huyn, trong
do uu tiên bô tn hqp 1 din tIch sir diing
dat các vün trông, vüng nuôi ttp trung,
vüng san xuát nông nghip cong ngh cao,
nông nghip hthi c

II

CO CHE, CHINH SACH PHAT TRIEN NONG NGHIP, NONG DAN, NONG THON

1

TIn ding

-

ChInh sách quy djnh v thrc hin chInh
sách h trV lãi suât vn vay phát trin san
xut, kinh doanh và chuyén dôi sinh kê trên
dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 20222025

S& Nong nghip
và PINT

Ngân hang nhà nuàc chi
nhánh tinh Quàng Trj; CC
sâ, nganh lien quan;
UBND các huyn, thành
phô, thj xã

2

STT
2
-

Noi dung nhiem vu

Corquan chü
tn

ChInh sách khuyn khIch tIch tu, tap trung
dat dai va day m?nh cy giài hóa trong san
xuât nông nghip trén dja bàn tinh Quãng
Trj giai don 202 1-2025, djnh huâng den
2030

Sâ Nông nghip
và PTNT

-

3

Thu hátdâutir

-

Thôi gian
hoan thanh

Ket qua

Dat dai

Rà soát tIch hqp, b sung các Dr an phát
UBND cac
triên nông nghip, các vüng quy hoch tp huyn thành phô
trung vào quy hoach, kê hoch si ding dat
thj xã;
giai doin 202 1-2030

-

Co quan phoi hop

Si Tài nguyen — Môi Nghj quy&
trlrng; Các Sâ, ngành HDND tinh
lien quan, UBND các
huyn, thành phô, thj xã.

cüa

Näm 2022

S Tài nguyen — Môi Quyt djnh cña Hang näm Va
trithng; Các Sâ, ngành UBND tinh; Nghj giai don
2021-2030
lien quan, UBND các quyêt HDND tinh
huyn, thành phô, thj xa.

ChInh sách khuyn khIch, thu hut doanh So K hoch và SO Nong nghip và So doanh nghip/ dir
nghip dâu tix vào nông nghiép nông thôn Dâu tu
PTNT; các SO, ngành lien an dugc ho trçY
theo quy djnh cua ChInh phü
quan, UBND các huyn,
thành phô, thj xa.

Giai do?n
2022-2025

D an djnh hisOng thu hut dAu ur giai doan SO K hoch và SO Nong nghip vã Dé an duçic UBND
202 1-2025, tarn nhin den närn 2030; Dâu Ur
PTNT, Trung tarn xüc tinh phé duyt
tiên dâu tix, thixng rni và
chtrnng trInh xüc tiên dâu ti.r hang nãm
trong dO uu tiên thu hut 11th we nông lam,
du ljch tinh; các sO,
thOy san
ngành, dja phucrng lien
quan

Giai do?n
2022-2025

Thuc hiên các hoat dong quàng bá, thu hut SO Non nghiêp Các sO, nganh dja phucmg
doanh nghip dtU tu vào ITnh virc nông, và PTNT, Trg lien quan
tarn xüc tiên dâu

S dir an dixçrc cAp
phép dâu tu vào
nong nghiçp

Giai doin
2022-2025

3

STT

Noi dung nhiem vu
lam, thUy san

4

Co quan chü
tn

Co quan phoi hop

Ket qua

Thô'i gian
hoan thanh

tix, thung mi
và du ljch tinh

Khoa hçc cong ngh
Giai doan
2022-2025

Giái pháp nghiên cthi, trng ding tin b So Khoa h9c - Các SO, nganh, dja
khoa h9c cong nh trong nông, lam, thüy Cong ngh
phucng lien quan; UBND
san hi.rOng den nén nông nghip tuân hoàn,
các huyn, thành phô, thj
sinh thai gän vOi cuc each mng CN 4.0 và
xa
nông nghip sâ, kinh té so

Xüc tin thuong mi, dam bão kêt ni giu'a san xuât và tiêu thy; ñ'ng dyng thtrong mi din tfr; dãng k bão h, xây drng
throng hiu nông san
DAy manh cac hot dng xñc tin thirang SO Cong thucng
mai nông san nhãm tiêu th san phâm dja
phrnng; Chü dng, tham gia tIch crc các
diên dan thi.rcing mai din tlr.

Trung tam xác tin dAu
tu, thwmg mui và du ljch
tinh; Các sO, ngành, dja
phi.wng lien quan

Sôdoanh nghip san
xuât chê biên nong
san dixçic ho trq kêt
nôi tiêu th
san
phâm tai các kênh
phân phôi; so san
phâm duçc dua len
san giao djch TMDT

Giai doan
2022-2025

H trç xay drng thiicmg hiu, phát trin SO Cong thi.rang
hoàn thin san phâm de két noi cac kênh
phân phôi

Trung tam xüc tin dAu tix
— Thtrng mai và Du ljch
tinh; các sO, ngãnh, dja
phi.rcmg lien quan

S san phAm duc
h trq xây drng
thtrcmg hiu, kêt noi
các kênh phân phôi

Giai don
2022-2025

H trçl các doanh nghip di mOi cong SO
ngh, trng ding tin bô khoa hçc - k thuât Thuong

Cong Các sO, ngành, dn vj, dja S Doanh
phucing lien quan
duc ho trq

nghip
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Nçi dung nhiçm vu

Co quan chü
trI

.
Co quan phoi hqp

..
Ket qua

Thôi gian
hoàn thành

vão hoat dng ché biên nông san
6

Dào to ngun nhân lic, chuyn djch co cãu lao dng nông thou

-

Ban hành danh mi1c ngh
2021- 2025

cho giai don S& Lao dng- Các Sâ, ngành lien quan; Quyt djnh
nghê
TB và XE
UBND các huyn, thành miic
phô, thj xa
UBND tinh

danh
cüa

Nãm 2022

K hoch di rnth, nâng cao chit hrqng Sâ Lao dng- Các Si, nganh lien quan; K
hoach
cong tác dào to nghê cho lao dng nông TB và XH
UBND các huyn, thành UBND tinh
thôn
phO, thi xã

cüa

Näm 2022

cUa

Nãm 2023

-

ChInh sách thu hUt, dào to ngun nhân hrc So Ni v1i
chat hrqng cao, chuyên gia dâu ngành ye
linh virc nông nghip

7

Nâng cao hiu qua các hInh thUc t chtrc trong nông thôn

-

Chinh sách v phát trin kinh t tap th giai SO K hoach a
doan 202 1-2025, dinh huOng dn näm 2030 1ii

-

SO Nong nghip và Nghj quyêt
PTNT, SO Tài chInh, các HDND tinh
SO, ngành, dcin vi lien
quan; UBND các huyn,
thành phô, th xã

Lien minh HTX; các Sy,
nganh lien quan; UBND
các huyn, thi xä, thành
phô

Nghi quyt HDND
tinh

Nãm 2022

THAM MU'U BAN HANH CAC CAC CO CHE, CH!NH SACH, NHIM VIJ THI1C HIW TA! C CAU TREN cAc
LINH WC CUA NGANH
1

Linh vljc Trông trçt
D ánIK hoach phát trin cay duçic lieu SO Nong nghip Các SO, ngành lien quan, D áni1K hoach cUa

Nãm 2022

5

STT

Ni dung nhim vii

Co quan chü
trl

gän vài chwing trInh OCOP tinh Quãng và PTNT
Trj, giai doan 2022 - 2025, tAm nhIn den
näm 2030.

quan phi hçp

Thôi gian
hoàn thành

Kêt qua

UBND các huyn, thành UBND tinh
phô, thj xã.

Các So, ngành lien quan,
D an chuyn di s trong nông nghip và
Dê an cüa UBND
SO Nong nghip
UBND các huyn, thãnh
phát trin nông thôn tinh Quãng Trj dn
Va PTNT
tinh
phô, thj xä.
nàm 2025, djnh huOng dn näm 2030

Nãm 2022

-

Các SO, ngành lien quan,
K hoch chuyn di các 1oi cay trông phU
SO Nông nghip
K
hoach
UBND các huyn, thành
hcp vOi tirng vüng mien, thIch ng biên di
và PTNT
UBND tinh
phô, thj xä.
khI hu

Näm 2023

2

Linh virc Chãn nuôi

-

D an tang cuOng nang 1irc h thong c
quan quãn l chuyên nganh thu y

-

Quyt dnh cüa UBND tinh quy djnh mt SO Nong nghip Cãc SO, ngành lien quan, Quyt djnh
UBND các huyn, thành UBND tinh
do chãn nuoi trên dja bàn tinh Quáng Trj và PTN'l'
phô, thj xä.
dn nãm 2030

cUa

SO Nông nghip UBND the huyn, thành D an cüa UBND
và PTNT
phô, thj xã
tinh

Näm 2022

cUa

Näm 2022

3

LinhvçrcThüysãn
Näm 2022

-

K hoch hãnh dng thrc hin Chin hrçic SO Nông nghip Các SO, ngành lien quan, Quy& djnh cüa
phát trin thüy san den näm 2030, tAm nhIn Va Phát triCn UBND các huyn, thành UBND tinh dirc
phô, thj xã.
nông thôn
ban hành
den näm 2045 trén dja bàn tinh Quâng Tn

Näm 2022

-

hoach
cüa
K hoach bão v và phát trin ngun lçii SO Nông nghip Các SO, nganh lien quan, K
và
di.rqc
Phát
triên
UBND
các
huyn,
thành
UBND
tinh
thüy san tinh Quãng Trj dn näm 2030
nông thôn
phô, thj xä.
ban hành

6
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Nçi dung nhicm vu

Co quan chü
trl

.
Co quan phoi hçrp

..
Ket qua

Thbi gian
hoàn thành
cüa
dugc

Näm 2022

-

hoach
K hoach phát trin khai thác thüy san hiu S Nông nghip Các Sâ, nganh lien quan, K
qua, bn vtng tinh Quâng Trj dn näm và Phát triên UBND các huyn, thành UBND tinh
ban hành
nông thôn
phô, thj xã.
2030

cña
chrçxc

Näm 2022

-

hoch
K hoach phát triM nuôi trMg thüy san tinh Sà Nong nghip Các S6, ngành lien quan, K
và Phát triên UBND các huyn, thành UBND tinh
Quáng Trj den näm 2030
ban hành
phô, th xA.
nông thôn

4

Linh virc Lam nghip
phê

Näm 2022

-

D an phát triM lam nghip bM vüng tinh Sâ Nong nghip Các S, ngành lien quan, D an dixçic
Quâng Trj giai doan 2022-2026, dinh và PNTT
UBND các huyn, thành duyt
hi.râng den näm 2030.
phô, thj xã.

K hoch triM khai
thtjc hin theo Dê an
cüa B Nong nghip
và PTNT giai doan
2022- 2025

Näm 2022

-

Xây drng k hoach triM khai D an phát Sâ Nông nghip UBND các huyn: Hal
triên vüng nguyen lieu go thng trông cO và PTNT
Lang, Triu Phong, Cam
chiTrng chi quán l rirng ben vüng phic vii
L, Vinh Linh, Gio Linh.
chê biên và xuât khàu giai doan 2022-2025
do B Nong nghip và PTNT ban hành

-

hoach
K hoach phát triM san xut gn vâi tiêu So Nong nghip UBND các huyn HuOng Kê
UBND tinh
thu, die biën hat trâu theo chuôi giá trj trén và PTNT
Hóa, Dakrong
dja bàn 02 huyn I-Ii.rOng Hóa, Dakrông tinh
Quang Trj giai doan 2022-2026, djnh
huOng den näm 2030

5

Linh vrc Phát triM nông thôn

-

K hoach phát triM chui giá tn cho mt s SO Nong nghip
san phm chñ lirc cüa tinh giai doan 2022 -

Cãc sO, ngành, da
phinmg lien quan

K hoach cña

cña Näm 2022

Nàm 2022

7

STT

-

Ni dung nhim vu

Co quan chü
tn

2025, djnh huâng dn näm 2030.

và PTNT

K hoch di mói, nâng cao hiu qua hot
dng cüa hçip tác xä nông nghip gial doan
2022-2025.

So Nong nghip
và PTNT

Co quan phôi hç'p

UBND tinh
Sâ K hoach và DAu tr,
Lien minh HTX va các
ngành dja phwmg

SO Nong nghip Các sO, ngành, UBND các
huyn, thj xä, thành pho,
và PTNT
dan vj tu van và các to
chtc, Ca nhân CO lien
quan

-

ChInh sãch phát trin san phArn OCOP giai
doan 2022-2025, djnh huOng den näm
2030.

6

Linh virc Quãn I cht lu'Qng, an toàn thtyc phm nông, lain, thüy san
K hoich duy trI, xay dijng Va phát trin
chui cung 1rng thrc phâm nông san, thüy
san an toàn tinh Quãng Tn giai doan 20222025

Thôi gian
hoãn thãnh

Kt qua

SO Nong nghip - Các SO, ngành lien quan
vã phát triên
- UBND huyn, thành
nông thôn
phô, thj xã

K hoch cüa
UBND tinh

Näm 2022

Nghj quyt cüa
HDND tinh

Nãrn 2022

Kê hoach cüa
UBND tinh

Näm 2022

7

Linh vrc Thüy lqi, phông chng thiên tai, nuó'c sich v sinh môi truo'ng nông thôn

-

Chinh sách h trV phát trin thüy Igi nhO,
thüy li ni dng và tuOi tiên tiên, tiêt kim
nuOc trén dia bàn tinh Quáng Trj

SO Nong nghip
PTNT

Các SO ban, nganh lien
quan; UBND các huyn,
thânh phô, thj xã,

Nghj quyêt
HDND tinh

cUa

-

Quy dnh v "T chirc và hot dng hrc
krqng quán l dê nhân dan trên dja bàn tinh
Quàng Trj"

SO Nong nghip
Va PTNT

Các SO ban, nganh lien
quan; UBND các huyn,
thành phO, thi xã,

Nghj quyêt
HDND tinh

cüa

-

Kê hoach thirc hiên "Chin hrçic quc gia

SO Nong nghip

Các SO ban, ngành lien

Quyt djnh ban hành

Näm 2022

Närn 2023
Nãm 2022

8

STT

Ni dung nhiêm vu
phOng,chông thiên tai den näm 2030, tam
nhIn den näm 2050" giai don 2022-2030;
K hoach thirc hin Chiên krçc quôc gia
cap mràc stch và v sinh nông thôn den
näm 2030, tam nhIn den nãm 2045 trên dja
bàn tinh Quang Trj
Trin khai các dir an cp nuâc khu vrc
nông thôn nhm dam bão t 1 h si'r diing
rnthc sch, hcip v sinh dt muc tiêu d ra.

B

2

Co quan chü
trI
và PTNT

Sâ Nong nghip
và PTNT

Co quan phôi hçp

Thbi gian
hoàn thành

Kêt qua

quan; UBND các huyn,
thành phô, thi xã,

hoch
K
UBNI

cüa

UBND các huyn, thành
phô, thj xä, các to chirc
thüy lqi co so và các don
vj lien quan

Xây thrng mâi, nâng
cap các cong trInh
hin Co nhm dam
báo cp nuOc sinh
hot cho ngu?i dan

Giai don
2022-2025

TIEP TVC CHI BiO THIJC HIN CO HIU QUA CAC CO CHE, CHiNH sAcH oA 0U9C BAN HANH
Nghj quyt 105/2021/NQ-HDND ngày SO K hoch — Các sO, ngành lien quan, Thirc hin dam bào
UBND các huyn, thành các mic tiêu dé ra
30/8/2021 cüa HDND tinh ye ban hành quy Dâu tu
djnh chInh sách ru däi và h trçl dAu tu trên
phô, thj xã
dja bàn tinh Quàng Trj

Giai doan
2021-2025

Nghj quyêt 02/201 9/NQ-HDND ye h trq SO Nong nghip Các sO, ngành lien quan, Thrc hin dam bào
khuyên khich phát triên nông nghip 1rng và PTNT
UBND các huyn, thành các miic tiéu dê ra
ding cong ngh cao và nông nghip hüu
phô, thj xä
co; h trci lien k& san xut và tiêu thu san
phâm nông nghip trên dja bàn tinh Quãng
Trj giai doan 2020 - 2025, djnh huOng den
näm 2030

Giai doan
2022-2025

Nghj quyt s 162/2021/NQ-HDND tinh v
Quy djnh chinh sách h trq phát triên mt

Giai doan
2022-2026

SO Nong nghip
và PTNT

Các sO, ngành lien quan,
UBND cac huyen, thành

Thuc hin dam bão
các miic tiêu dê ra

9
Co quan chü
tn

Ket qua

Thôi gian
hoàn thành

Thrc hin darn bão
các milc tiéu dê ra

Giai dotn
2022-2025

SO Nông nghip và Phát Thrc hin darn bão
trién nông thon; UBND các muc tiêu dê ra
các huyn, thành phô, thj
xã

Giai don
2022-203 0

Nghj quyêt s 163/2021/NQ-HDND Quy SO Khoa h9c - Các sO, ngành lien quan, Thrc hin darn báo
dnh môt so chInh sách ho trg iirng ding, Cong ngh
UBND các huyn, thành các muc tiêu dê ra
nhân rng các kêt qua khoa h9c và cong
phô thj xã
ngh trên dja bàn tinh giai doan 2022-2026

Giai doan
2022-2026

Dé an 6060/DA-UBND ngày 3 1/12/2020 SO Nông nghip UBND các huyn, thành Thrc hin darn bâo
cüa UBND tinh ye khôi phiic dan 1cm sau và PTNT
phô, thj xã
các muc tiêu dê ra
djch tà 1cm Châu Phi trên dja bàn tinh
Quáng Trj giai doan 202 1-2025

Giai doan
202 1-2025

so 315 8/QD-UBND ngày SO Nông nghip - UBND các huyn, thành Thirc hin dam báo

Giai doan

STT

Nc. dung nh.em vu

s6 cay trông, vt nuôi t?o san pham chü hrc

Co quan pho. hqp
phô thj xã

có 1çi the canh tranh trén dja bàn tinh
Quàng Trj giai don 2022-2026

4

6

8

Nghj quyt s 160/2021 /NQ-HDND ngày
9/12/202 1 cüa UBND tinh quy djnh khu
virc thuc ni thành cüa thành phô, thi xâ,
thj trân, khu dan cix không dixçcc phép chän
nuôi (khu virc không dixqc phép chAn nuoi),
quy dlnh vüng nuôi chim yen và climb sách
ho trn khi di diii cci so chän nuôi ra khói
khu virc không dugc phép chän nuôi trén
dja bàn tinh Quáng TrI

Si Nông nghip
Va PTNT

Nghj quyt s 161/2021/NQ-HDND ngày
9/12/2021 quy djnh m1rc ho trçi và ngân
sách bô trI cho cong tãc khuyên nông và thu
y trên dja bàn tinh Quáng Tr

SO Ni viii

Quyt

djnh

UBND các huyn, thành
phô, thj xä

10

STT

Ni dung nhim

Co quan chü
trl

28/12/20 18 cüa UBND tinh v Quy hoach và PTNT
xay dirng co s& git rn ia süc, gia cm tp
trung tinh Quãng Trj den näm 2030, djnh
hixng den näm 2040

Co quan phi hçrp
phô, thj xä

Kêt qua
các mic tiêu d ra

9

Quyt dinh s6 311 6/QD-UBND ngày Si Nông nghip UBND các huyn, thành Thrc hin dam bão
các mic tiêu dê ra
28/12/20 18 cüa UBND tinh Quãn Trj ye và PTNT
phô, thj xà
vic phé duyt d an "Nâng cao chat lixcmg,
phát triên giông cay trôn lam nghip trên
dja bàn tinh Quàng Trj den nãm 2025, djnh
huâng dn näm 2030; Quyt djnh so
3570/QD-UBND ngày 23/12/20 19 cña
UBND tinh Quãng Tr ye vic phê duyt d
an phát triên thng trông kinh doanh go iOn
flnh Quáng Trj, giai doan 2019 -2025, dinh
huOng den näm 2030.

10

Quyét djnh s 2302/QD-UBND ngày
5/10/2018 cüa UBND tinh v phe duyt Dê
an "U'ng phó tInh hInh sit 10 bO song, bO SO Nong nghip
bin thIch 1rng vOi bin dôi khI hu trên dja và PTNT
bàn tinh Quãng Trj giai don 2018-2020,
djnh huOng den näm 2030"

Thixc hiên dng b
Các SO ban, ngành lien
các nhOm giâi pháp
quan; UBND các huyn,
kjp thi XU 1)1 sat
thành phô, thj xã, Các
bO song, bO biên
ban, nganh lien quan
trên dia bàn tinh

Thôi gian
hoàn thành
2022-2030

Giai doan
2022-2025

Giai doan
2022-2030

