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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 195 /BC-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày   29  tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

- Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. 
 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

(không thời hạn) đến tháng 6/2020, tại các văn bản như sau: 

 

TT Số VB Mô tả nhiệm vụ Đơn vị thực hiện 

1 
139/UBND-NN 

ngày 10/1/2020 

V/v tăng cường 

phát triển và sử 

dụng phân bón 

hữu cơ 

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 341/SNN-TTBVTV ngày 

06/3/2020 gửi UBND các huyện, thành phố thị xã về việc tăng cường phát 

triển và sử dụng phân bón hữu cơ; Phối hợp ban hành hướng dẫn liên ngành 

số 610/HDLN-SNN-STC-NHNN ngày 14/4/2020 về thực hiện Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND về khuyến khích phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, khuyến khích 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Phối hợp với các Sở, 

ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo để duy 

trì và nhân rộng các mô hình mô hình sản xuất hữu cơ,... thúc đẩy liên kết sản 

xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và mở rộng thị trường tiêu 

thụ, một số kết quả đạt được như sau: 

- Liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa theo hướng hữu cơ: Vụ Đông Xuân 2019 - 

2020, diện tích lúa sản xuất theo hướng hữu cơ đạt 205,7 ha, đạt 102,85 % so 

với kế hoạch năm (KH: 200-300 ha); Vụ Hè Thu 2020 tiếp tục phối hợp với 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/9A63430CB466691B472584EE0008B440?OpenDocument
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công ty Cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị, HTX Nông sản sạch Triệu 

Phong, Công ty Quế Lâm sản xuất theo hướng hữu cơ với diện tích 159,1 ha. 

Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 dự kiến 364,8 ha, đạt 182,4% so với kế 

hoạch năm (KH: 200-300 ha); 

- Liên kết sản, tiêu thụ chanh, cam, hồ tiêu theo hướng hữu cơ: Chi cục đã 

kết nối, phối hợp với Công ty Nafood Tây bắc để hỗ trợ nông dân các địa 

phương trồng, tiêu thụ chanh leo theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh (3 ha). 

Sản lượng chanh leo thu được tương đương với chanh leo sản xuất theo 

hướng truyền thống, tuy nhiên giá bán cao hơn so với truyền thống 2.000 - 

4.000 đồng/kg; Hỗ trợ nông dân trồng cam vùng K4- Hải Lăng sản xuất cam 

theo hướng hữu cơ với diện tích 7 ha, vườn cam sinh trưởng và phát triển rất 

tốt, cho năng suất và chất lượng cao, năng suất năm 2020 ước đạt 36 tấn/ha, 

thu nhập 900 triệu, trừ chi phi còn lãi trên 400 triệu đồng/ha (Giá bán 25.000 

đ/kg cao hơn cam truyền thống từ 3.000-5.000 đồng/kg); 

Kết nối Công ty Oganicmore đến liên kết với nông dân để sản xuất, tiêu 

thụ tiêu hữu cơ với quy mô hơn 100 ha. Năng suất bình quân 1,7-2 tấn/ha. 

Giá bán cao hơn 18.000-20.000 đồng so với giá thị trường (giá hiện nay từ 

50.000 – 55.000 đồng/kg) tại Quảng Trị ở cùng thời điểm. 

- Xây dựng mô hình trồng cà phê theo hướng hữu cơ, hữu cơ sinh thái, với 

diện tích 19 ha, năng suất cao hơn so với sản xuất truyền thống từ 10-15%. 

- Xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng VietGap với quy mô 5 ha tại 

phường Đông Thanh- Đông Hà. Giá bán cao hơn so với sản xuất truyền 

thống khoảng 2.000 đồng/kg. 

2 
167/UBND-NN 

ngày 14/01/2020 

V/v tăng cường 

công tác bảo vệ 

và phát triển 

nguồn lợi thủy 

sản 

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi thủy sản (văn bản số 338/SNN-TS ngày 6/3/2020), 

nội dung như sau: 

- Nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản, phát động 

phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; 

nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài ngành thủy sản, các tăng ni, phật tử và cộng đồng dân cư tham gia thả 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E82BF25EAEB577FA472584EF0033A8D7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E82BF25EAEB577FA472584EF0033A8D7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E82BF25EAEB577FA472584EF0033A8D7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E82BF25EAEB577FA472584EF0033A8D7?OpenDocument
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giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

- Hướng dẫn tổ chức thả cá bổ sung các loài thủy sản bản địa, nguy cấp, 

quí, hiếm, có giá trị kinh tế vào vùng nước tự nhiên; huy động nguồn lực từ 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành thủy sản các tăng ni, phật tử và 

cộng đồng dân cư tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, từng bước xã 

hội hóa công tác này. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức, các qui định của 

pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản với mọi tầng lớp nhân 

dân; không phóng sinh các đối tượng thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy 

cơ xâm hại ra môi trường; vận đồng người dân không khai thác, đánh bắt các 

loài thủy sản ngay sau thời điểm thả phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 và Chỉ 

thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm 

cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; kiên quyết 

xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn 

chặn và chấm dứt tình trạng sử dụng xung điện, chất nỗ, chất độc, ngư cụ 

cấm, nghề cấm và các loài trong danh mục cấm; tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản. 

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 337/SNN-TS ngày 

6/3/2020 về hướng dẫn hoạt động thả phóng sinh các giống loài thủy sản cho 

các tổ chức phật giáo; đề nghị các tổ chức phật giáo tăng cường công tác 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiểu biết pháp luật cho các 

tăng ni, phật tử và nhân dân về công tác tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 

đảm bảo thực hiện phóng sinh các loài thủy sản đúng quy định;  

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020, Sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản 

tiến hành thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản ở  hồ thủy lợi Cù Bai, xã Hướng 

Lập và hồ thủy lợi Ka Tiêng, xã Hướng Việt với số lượng 9.300 con cá giống 

như: cá trắm, cá mè và cá trê nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản ở 

vùng miền núi; Chỉ đạo Ban quản lý khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp 
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với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp tăng cường công tác bảo 

tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản quý hiếm trong Khu bảo tồn. Trong 6 tháng 

đầu năm, Sở cũng đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức 09 chuyến tuần tra, 

trong đó: 06 chuyến trên biển, 03 chuyến nội đồng; kiểm tra hơn 125 lượt 

tàu, xử lý 08 vụ vi phạm trong lĩnh vực thủy sản với số tiền xử phạt là 22,5 

triệu đồng. 

3 
302/UBND-NN 

ngày 22/01/2020 

V/v phòng 

chống dịch bệnh 

động vật trước, 

trong và sau Tết 

Nguyên đán 

Canh Tý 

* Công tác chỉ đạo: 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành các Quyết định, kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và 

thủy sản; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống bệnh 

cúm gia cầm, LMLM gia súc, bệnh DTLCP, dịch bệnh thủy sản  trên địa bàn 

tỉnh: Kế hoạch số 5786/KH-UBND ngày 16/12/2019 về Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020; Quyết định số 107/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động 

vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020; Công văn số 348/UBND-

NN ngày 04/02/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; Công văn số 349/UBND-NN ngày 

04/02/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 705/UBND-NN ngày 27/02/2020 về 

việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm; Công văn số 1110/UBND-NN, ngày 19/3/2020 về 

việc tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Công văn số 2241/UBND-NN ngày 

25/5/2020 về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan. 

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản chỉ đạo: Kế 

hoạch số 169/KH-SNN ngày 10/02/2020 về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn 

gia súc, gia cầm năm 2020; Công văn số 803/SNN-KHTC ngày 12/5/2020 về 

việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2020. Bên 

cạnh đó, Sở chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành Công văn số 

74/CNTY-QLDB ngày 12/02/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt các 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B192977E532ECABD472584F7002D6397?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B192977E532ECABD472584F7002D6397?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B192977E532ECABD472584F7002D6397?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B192977E532ECABD472584F7002D6397?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B192977E532ECABD472584F7002D6397?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B192977E532ECABD472584F7002D6397?OpenDocument
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biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; Kế hoạch số 115/KH-CNTY-

QLDB ngày 06/3/2020 về việc tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng vụ 

Xuân năm 2020; Kế hoạch số 173/KH-CNTY-QLDB ngày 30/3/2020 về việc 

tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt I năm 2020; Công văn số 282/CNTY-

QLDB ngày 15/5/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

thủy sản; Công văn số 303/CNTY-QLDB ngày 28/5/2020 về việc tập trung 

phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan.  

* Công tác phòng, chống dịch bệnh: 

- Dịch Cúm gia cầm và Tai xanh ở lợn: Không xảy ra 

- Dịch LMLM: Từ ngày 31/01/2020 đến ngày 14/5/2020, dịch bệnh 

LMLM xảy ra trên đàn trâu bò tại 05 xã của 02 huyện Cam Lộ (03 xã) và Gio 

Linh (02 xã) với tổng số 89 con trâu bò mắc bệnh của 14 hộ dân. Các ổ dịch 

trên đều do vi rút LMLM type O gây ra . Qua điều tra dịch tễ và triệu chứng 

bệnh tích, Chi cục nhận định số trâu, bò mắc bệnh tại các xã Linh Hải, huyện 

Gio Linh và xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ đều được mua từ nơi khác về, 

con giống không có nguồn gốc rõ ràng, công tác tiêm phòng vắc xin LMLM 

vụ Thu 2019 chưa được đảm bảo hoặc chỉ mới được tiêm lần đầu nên khả 

năng đáp ứng miễn dịch chưa cao. Đến ngày 19/6/2020 tất cả các ổ dịch đã 

qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh.  

- Dịch tả lợn Châu Phi: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 19/6/2020, bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 139 hộ, 70 thôn, 41 xã của huyện 05 huyện 

(Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và Cam Lộ) với tổng số 771 

con (136 nái, 455 lợn thịt và 180 lợn con theo 32.974 kg (nái: 21.193 kg, thịt: 

11.273 kg, lợn con theo mẹ: 508 kg). Quy trình chôn hủy đúng quy định và 

có sự giám sát của cơ quan thú y. Tính đến ngày 19/6/2020 trên địa bàn toàn 

tỉnh còn 05 xã của 02 huyện có dịch chưa qua 30 ngày. 

So với năm 2019, trong 6 tháng đầu năm 2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

giảm  về phạm vi và số lượng lợn mắc bệnh. Tuy nhiên, với tính chất lây lan 

nhanh của dịch bệnh, hiện tại vẫn chưa có vắc xin để phòng bệnh chủ động, 

bên canh đó việc các hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn lợn thì trong thời gian tới 
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nếu các hộ nuôi không chú trọng đến khâu tuyển chọn con giống, thực hiện 

tốt công tác tiêu độc, khử trùng... thì dịch bệnh rất dễ bùng phát trở lại. 

- Dịch bệnh khác: Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị 

xã, thành phố  có 120 con trâu, bò mắc bệnh Tụ huyết trùng (chết 19 con), 

150 con lợn mắc bệnh Tụ huyết trùng (chết 05 con), 163 con lợn mắc bệnh 

Phó thương hàn (chết 05 con), 193 con lợn mắc bệnh sưng phù đầu (chết 75 

con), 646 con lợn mắc bệnh tiêu chảy (chết 6 con), 15 con lợn mắc bệnh dịch 

tả lợn (chết 10). 

- Dịch bệnh thủy sản: Từ cuối tháng 3 năm 2020 đến ngày 19/6/2020, dịch 

bệnh trên tôm nuôi đã xảy ra tại địa bàn 03 xã, phường (Vĩnh Sơn, Hiền 

Thành, Đông Giang) của 02 huyện, thành phố (Vĩnh Linh, Đông Hà) với 

tổng diện tích bị bệnh Chi cục Chăn nuôi và Thú y nắm được là 49,58 ha. 

Trong đó 18,07 ha bị bệnh đốm trắng, 0,45 ha bị bệnh hoại tử gan tụy cấp 

tính, số diện tích còn lại không xác định được nguyên nhân gây bệnh. Ngay 

khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh nguy hiểm, Sở đã chỉ đạo Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y đã kịp thời cấp 8.160 kg hóa chất chlorine từ nguồn 

Trung ương và nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các hộ nuôi dập dịch nhằm hạn 

chế sự lây lan của dịch bệnh.  

Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh, tiêu độc khử trùng, tiêm 

phòng đã được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. 

4 
378/UBND-NN 

Ngày 07/02/2020 

V/v xây dựng 

phương án điều 

tiết nước hồ 

chứa Ái Tử để 

bổ sung nguồn 

nước sông Vĩnh 

Phước, ưu tiên 

cấp nước sinh 

hoạt cho thành 

phố Đông Hà 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Công 

ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh xây dựng phương 

án điều tiết nước từ hồ chứa nước Ái Tử cấp nước cho nhà máy nước Tân 

Lương, thành phố Đông Hà. Trong đó, tập trung giải pháp tận dụng tối đa 

nguồn nước trên sông Vĩnh Phước giai đoạn đầu vụ Hè Thu để tập trung cho 

trạm bơm Vĩnh Phước bơm tưới. Hạn chế sử dụng nguồn nước tưới từ hồ Ái 

Tử, ưu tiên lượng nước trong hồ tập trung tưới vào cuối vụ, kết hợp xã nước 

tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhà máy nước Tân Lương, thành phố Đông 

Hà khi xảy ra hạn. 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A6799228DEFC1C7B47258507002CC56B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A6799228DEFC1C7B47258507002CC56B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A6799228DEFC1C7B47258507002CC56B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A6799228DEFC1C7B47258507002CC56B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A6799228DEFC1C7B47258507002CC56B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A6799228DEFC1C7B47258507002CC56B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A6799228DEFC1C7B47258507002CC56B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A6799228DEFC1C7B47258507002CC56B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A6799228DEFC1C7B47258507002CC56B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A6799228DEFC1C7B47258507002CC56B?OpenDocument
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khi hạn hán xảy 

ra. 

5 
392/UBND-NN 

Ngày 07/02/2020 

V/v tổ chức triển 

khai thực hiện 

thu, chi Quỹ và 

quy trình hỗ trợ 

khắc phục hậu 

quả thiên tai 

 

- Về công tác thu Quỹ PCTT: Sở đã kiểm tra, theo dõi, ban hành văn bản 

đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thu, nộp Quỹ năm 2019 và tiếp tục 

xây dựng kế hoạch, triển khai thu Quỹ năm 2020 đảm bảo theo quy định. 

- Về triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 83/2019/NĐ-CP 

ngày 12/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 94 ngày 17/10/2014 

về thành lập và quản lý Quỹ PCTT: Đã xây dựng, tổ chức lấy ý kiến các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống 

thiên tai tỉnh Quảng Trị (ban hành tại Quyết định số 2456/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh). Đồng thời, đã trình Sở Nội vụ thẩm định, 

hiện tại Sở Nội vụ đã trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

- Về xây dựng quy trình hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai: Hiện nay, Sở 

đã lập đề nghị bổ sung xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh, Sở Tư 

pháp đang thẩm định, trình UBND tỉnh bổ sung vào kế hoạch xây dựng văn 

bản QPPL năm 2020, sau khi được thống nhất, sẽ thực hiện các bước tiếp 

theo theo quy định ban hành VB QPPL 

6 
523/UBND-NN 

Ngày 18/2/2020 

V/v chấn chỉnh 

công tác xác 

nhận, chứng 

nhận thủy sản 

khai thác 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Ban quản lý 

Cảng cá chấn chỉnh công tác xác nhận, chứng nhận khai thác thủy sản tại văn 

bản số 291/SNN-TS ngày 26/02/2020, kết quả: 

+ Đối với Chi cục Thủy sản: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 

tại Văn phòng Kiểm soát nghề cá tại các cảng cá; tuần tra, kiểm soát trên 

biển; đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác thủy sản Chi cục Thủy sản 

đã tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho các chủ tàu, thuyền trưởng về cách 

ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo khai thác thủy sản theo đúng quy định 

của pháp luật.  

+ Đối với Ban quản lý cảng cá: Ban quản lý cảng cá thường xuyên rà soát, 

kiểm tra quy trình xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác để thực hiện tốt 

công tác xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác khi có yêu cầu, đồng thời 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/2FD75353903AF04647258507002D1D5D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/2FD75353903AF04647258507002D1D5D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/2FD75353903AF04647258507002D1D5D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/2FD75353903AF04647258507002D1D5D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/2FD75353903AF04647258507002D1D5D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/2FD75353903AF04647258507002D1D5D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/881E7E83E586378C472585120026201E?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/881E7E83E586378C472585120026201E?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/881E7E83E586378C472585120026201E?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/881E7E83E586378C472585120026201E?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/881E7E83E586378C472585120026201E?OpenDocument
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thực hiện tốt công tác giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng, cấp giấy biên 

nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng khi có yêu cầu; tổ chức cấp phát mẫu nhật ký, 

báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức, cá nhân có tàu cá; thu nhật ký, báo 

cáo khai thác thủy sản; lập danh sách tàu cá đã nộp nhật ký, báo cáo khai thác 

thủy sản theo quy định. Đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy 

xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác. 

7 
537/UBND-NN 

Ngày 19/02/2020 

V/v triển khai 

thực hiện các dự 

án di dân, bố trí 

dân cư 

Căn cứ văn bản số 925/BNN-KTHT ngày 10/2/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc triển khai thực hiện các Dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách 

được bổ sung vốn từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 và 

Quyết định số 9849/QĐ-BKHĐT-KTNN ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc bổ sung nguồn vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 

năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách; tỉnh Quảng 

Trị được bố trí 40,0 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng Kè chống sói lở bờ 

sông Ô Lâu, huyện Hải Lăng. Đến nay Ban QLDA đã tuyển chọn được nhà thầu 

tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến hoàn thành và phê duyệt trong 

tháng 7/2020. 

8 
569/UBND-NN 

Ngày 19/02/2020 

V/v triển khai kế 

hoạch đào tạo 

nghề nông 

nghiệp cho lao 

động nông thôn 

năm 2020 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 432/SNN-KHTC ngày 

19/3/2020 về việc đề nghị tổng hợp kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho 

lao động nông thôn năm 2020, để trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào 

tạo nghề nông nghiệp năm 2020. Thực hiện Quyết định số 990/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch dạy nghề cho lao 

động nông thôn Đợt 2, năm 2020, Sở đã chỉ đạo Chi cục PTNT ban hành văn 

bản số 155/PTNT-CSPTNT ngày 20/4/2020 về việc triển khai các lớp đào 

tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020, hiện nay các đơn vị 

đang triển khai thực hiện. 

12 
579/UBND-NN 

Ngày 20/02/2020 

V/v đề xuất Dự 

án nước sạch và 

vệ sinh nông 

thôn giai đoạn 

2021-2025 vốn 

TT Nước sạch và VSMTNT 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/82B47CF02C19D0654725851300282B81?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/82B47CF02C19D0654725851300282B81?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/82B47CF02C19D0654725851300282B81?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/82B47CF02C19D0654725851300282B81?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C50AAB310A56D07A4725851400143025?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C50AAB310A56D07A4725851400143025?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C50AAB310A56D07A4725851400143025?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C50AAB310A56D07A4725851400143025?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C50AAB310A56D07A4725851400143025?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C50AAB310A56D07A4725851400143025?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
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vay WB 

13 
760/UBND-NN 

Ngày 02/3/2020 

V/v thực hiện 

Chỉ thị của Bộ 

Nông nghiệp và 

PTNT về tăng 

cường công tác 

quản lý đê điều 

và chuẩn bị sắn 

sàng hộ đê, 

chống bão lũ 

năm 2020. 

- Trong năm 2019, triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 

17/CT-UBND ngày 10/12/2019 về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm 

pháp luật về đê điều và các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh 

doanh cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó bao 

gồm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác quản lý đê điều, xử 

lý vi phạm pháp luật cũng như các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trái 

phép gây mất an toàn công trình. 

- Sau mùa mưa bão năm 2019, Sở đã chỉ đạo kiểm tra tình hình hư hỏng 

các công trình đê điều và chỉ đạo các địa phương tổ chức khắc phục, tu bổ 

đảm bảo phục vụ sản xuất, ứng phó thiên tai; rà soát danh mục các công trình 

hư hỏng, sạt lở cấp bách, tham mưu cho UBND tỉnh trình các Bộ, ngành 

Trung ương hỗ trợ nguồn vốn khắc phục đảm bảo an toàn công trình (cụ thể 

tại các Tờ trình số: 838, 839, 840/TTr-UBND ngày 05/3/2020 của UBND 

tỉnh). Mặt khác, đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi kiểm tra hiện trạng các tuyến đê, 

chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác quản lý, khai thác, duy 

tu, bảo vệ đê điều tại cơ sở; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đê 

điều. 

- Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đê 

điều trên địa bàn tỉnh, hiện tại, Sở đã dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành liên quan tiếp tục triển 

khai thực hiện các nội dung theo Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT và 

của UBND tỉnh. 

14 
887/UBND-NN 

Ngày 09/3/2020 

Hỏa tốc: V/v 

khẩn trương 

hoàn thiện hồ sơ 

Báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự 

Đối với hạng mục nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú 

bão Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong: Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn 

bản số 602/SNN-QLCT ngày 13/4/2020 lấy ý kiến các Sở Ban ngành về báo 

cáo NCKT. Sau khi lấy ý kiến thẩm định của các Sở ban ngành, Sở đã yêu cầu 

Ban QLDA ĐTXD các CT Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị tư vấn chỉnh 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/4E2DB89143D60F0B4725851F00298782?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/4E2DB89143D60F0B4725851F00298782?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/4E2DB89143D60F0B4725851F00298782?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/4E2DB89143D60F0B4725851F00298782?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/4E2DB89143D60F0B4725851F00298782?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/4E2DB89143D60F0B4725851F00298782?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/4E2DB89143D60F0B4725851F00298782?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/4E2DB89143D60F0B4725851F00298782?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/4E2DB89143D60F0B4725851F00298782?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/4E2DB89143D60F0B4725851F00298782?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5AB793983B7EA6474725852600151CAD?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5AB793983B7EA6474725852600151CAD?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5AB793983B7EA6474725852600151CAD?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5AB793983B7EA6474725852600151CAD?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5AB793983B7EA6474725852600151CAD?OpenDocument
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án "Xây dựng, 

nâng cấp cơ sở 

dịch vụ hậu cần 

nghề cá tỉnh 

Quảng Trị" 

sửa, hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định lần 2 tại Tờ 

trình số 469/TTr-BQLDA ngày 05/6/2020. Hiện nay, Sở đang tiến hành thẩm 

định. 

Đối với hạng mục xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc 

Cửa Việt, huyện Gio Linh: 

- Gói thầu tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Ban QLDA CT Nông 

nghiệp và PTNT đã trình UBND huyện Gio Linh thẩm định và phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 tại Tờ trình số 329/TTr-BQLDA ngày 

24/4/2020. UBND huyện Gio Linh có Thông báo số 75/TB-UBND ngày 

22/5/2020 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Gio Linh – Trần Văn Quảng 

tại cuộc họp thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Sau khi chỉnh sửa, 

hoàn thiện hồ sơ, Ban QLDA CT Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND huyện 

Gio Linh phê duyệt tại Tờ trình số 457/TTr-BQLDA ngày 03/6/2020.  

- Gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT được triển khai song song với 

công tác lập quy hoạch chi tiết. Dự kiến trình thẩm định báo cáo NCKT và báo 

cáo đánh giá tác động môi trường sau khi quy hoạch chi tiết dự án được phê 

duyệt. 

Đối với hạng mục nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh: 

Ban QLDA CT Nông nghiệp và PTNT trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm 

định báo cáo NCKT tại Tờ trình số 252/TTr-BQLDA ngày 31/3/2020. Sau khi 

lấy ý kiến thẩm định của các Sở ban ngành, Ban QLDA CT Nông nghiệp và 

PTNT đã báo cáo nội dung chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ tại báo cáo số 345/BC-

BQLDA ngày 29/4/2020; trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định báo cáo 

NCKT tại Tờ trình số 346/TTr-BQLDA ngày 29/4/2020. Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã có các văn bản số 970/SNN-QLCT và 971/SNN-QLCT ngày 

04/6/2020 lấy ý kiến các Sở, Ban ngành liên quan về hồ sơ báo cáo NCKT (lần 

2).  

Đối với hạng mục xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản 

xuất thủy sản của các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng: Hồ 

sơ Báo cáo NCKT được Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Giao thông vận tải 
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thẩm định tại Tờ trình số149/TTr-SNN ngày 02/6/2020. 

15 
922/UBND-NN 

Ngày 10/3/2020 

V/v triển khai 

thanh tra diện 

rộng việc chấp 

hành pháp luật 

về đê điều và 

phòng, chống 

thiên tai 

- Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc trong công tác quản lý nhà nước về 

phòng chống thiên tai, quản lý đê điều (Chỉ thị, công văn, công điện...), trong 

đó có các nội dung liên quan đến chấp hành pháp luật đê điều và phòng 

chống thiên tai. Đồng thời, đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi – VP BCH 

PCTT&TKCN thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn 

vị triển khai thực hiện. 

- Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2020 (tại Quyết định số 623/QĐ-SNN ngày 03/12/2019), trong 

đó có nội dung thanh tra về chấp hành pháp luật đê điều. Đối với nội dung 

thanh tra về chấp hành pháp luật phòng chống thiên tai (theo kế hoạch của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai tại 63 tỉnh, thành phố), Sở tiếp tục bổ 

sung vào kế hoạch thanh tra để triển khai thực hiện.Dự kiến, trong Qúy III và 

IV năm 2020,  theo đó, Chi cục Thủy lợi (đơn vị thực hiện thanh tra chuyên 

ngành) sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra tại một số địa phương trọng điểm trên 

địa bàn tỉnh nhằm kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong 

chấp hành pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai. 

16 
923/UBND-NN 

Ngày 10/3/2020 

V/v lắp đặt thiết 

bị giám sát hành 

trình cho tàu cá 

và thực hiện các 

quy trình xử lý 

thông tin, hoàn 

thiện số liệu tàu 

cá trên 

Vnfishbase 

Về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình: Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban 

hành văn bản số 378/SNN-TS ngày 13/3/2020 về đẩy nhanh tiến độ lắp đặt 

thiết bị giám sát hành trình và duy trì hoạt động 24 giờ/24 giờ; Văn bản số 

416/SNN-TS ngày 18/3/2020 thực hiện nghiêm bật thiết bị giám sát hành 

trình và duy trì hoạt động 24 giờ/ 24 giờ; Văn bản số 417/SNN-TS ngày 

18/3/2020, 428/SNN-TS ngày 19/3/2020 về thông báo các đơn vị đủ điều 

kiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; Văn bản số 454/SNN-TS ngày 

23/3/2020 về báo cáo lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; Văn vản số 

469/SNN-TS ngày 24/4/2020 về nhu cầu sử dụng thiết bị Movimar; Văn bản 

số 526/SNN-TS ngày 31/3/2020 về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; Văn 

bản số 718/SNN-TS ngày 27/4/2020 về tăng cường công tác quản lý sử dụng 

thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; văn bản số 948/SNN-TS  ngày 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/394C6F871A95B411472585270034D919?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/394C6F871A95B411472585270034D919?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/394C6F871A95B411472585270034D919?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/394C6F871A95B411472585270034D919?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/394C6F871A95B411472585270034D919?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/394C6F871A95B411472585270034D919?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/394C6F871A95B411472585270034D919?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/7BE00B4F3E371C414725852700356719?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/7BE00B4F3E371C414725852700356719?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/7BE00B4F3E371C414725852700356719?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/7BE00B4F3E371C414725852700356719?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/7BE00B4F3E371C414725852700356719?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/7BE00B4F3E371C414725852700356719?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/7BE00B4F3E371C414725852700356719?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/7BE00B4F3E371C414725852700356719?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/7BE00B4F3E371C414725852700356719?OpenDocument
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03/6/2020 về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình... Qua quá trình triển khai, 

đến nay đã có 157 tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định, trong 

đó: 

+ Khối tàu từ 24 mét trở lên: đã lắp đặt 18 thiết bị Movimar trên 18 tàu 

đúng thời gian quy định. Tuy nhiên đến nay thiết bị Movimar có nhiều hư 

hỏng trong quá trình đi biển dẫn đến tàu mất kết nối nên thời gian qua có 16 

tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá thay thiết bị Movimar. 

+ Khối tàu từ 15 mét đến dưới 24 mét: 139 tàu cá đã lắp thiết bị. 

Về xử lý Quy trình tàu mất kết nối và tàu cá vi phạm vượt ranh giới vùng 

biển đối với tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên: Trong thời gian qua, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã triển khai yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng bật kết nối 

thiết bị giám sát hành trình hoạt động 24/24 giờ đối với tàu cá hoạt động trên 

biển và đã triển khai đến với Các Đồn Biên phòng, cảng cá….. 

Hoàn thiện số liệu tàu cá trên phần mềm Vnfishbase: Sở đã chỉ đạo Chi 

cục Thủy sản đã tiến hành cập nhật số liệu tàu cá, về đăng ký, đăng kiểm và 

giấy phép khai thác thủy sản lên phần mềm cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thủy 

sản đúng quy định. 

17 
1072/UBND-NN 

Ngày 17/3/2020 

V/v triển khai 

Thông báo kết 

luận của Thủ 

tướng Chính phủ 

về Thúc đẩy 

phát triển công 

nghiệp chế biến 

nông sản và cơ 

giới hóa nông 

nghiệp. 

* Kết quả phát triển công nghiệp chế biến nông sản 

- Chế biến nông sản:  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 83 cơ sở chế biến nông sản. 

Trong đó: 

+ 03 cơ sở chế biến hồ tiêu, công suất 1.741 tấn quả tươi/năm; 

+ 11 cơ sở chế biến cao su, công suất 33.600 tấn/năm; 

+ 03 nhà máy tinh bột sắn, công suất 60.160 tấn/năm; 

+ 11 cơ sở chế biến cà phê bột, công suất 11 tấn /năm; 

+ 11 cơ sở chế biến cà phê thóc, nhân, công suất 20.000 tấn quả tươi/năm; 

+ 14 cơ sở chế biến cao, trà thực vật, công suất 70 tấn /năm; 

+ 17 cơ sở xay xát lúa, công suất 2.000 tấn gạo/ năm; 

+ 10 cơ sở chế biến khác (đậu phụ, sen, măng, điều…): 50 tấn/năm; 

- Chế biến thủy sản:  

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/023DA9ACBE36DEE04725852F000ACFCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/023DA9ACBE36DEE04725852F000ACFCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/023DA9ACBE36DEE04725852F000ACFCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/023DA9ACBE36DEE04725852F000ACFCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/023DA9ACBE36DEE04725852F000ACFCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/023DA9ACBE36DEE04725852F000ACFCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/023DA9ACBE36DEE04725852F000ACFCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/023DA9ACBE36DEE04725852F000ACFCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/023DA9ACBE36DEE04725852F000ACFCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/023DA9ACBE36DEE04725852F000ACFCC?OpenDocument
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+ 49 cơ sở chế biến chả: 265 tấn/năm 

+ 64 cơ sở chế biến cá hấp, công suất 2.300 tấn/năm 

+ 88 cơ sở chế biến nước mắm, công suất 400.000 lít/năm 

- Lĩnh vực chăn nuôi:  

Với 11 cơ sở giết mổ gia súc tập trung, công suất gần 220 con/ngày đêm. 

* Kết quả cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp: 

- Cơ giới hóa trong trồng trọt:  

+ Đối với cây lúa: khâu làm đất đạt 90%, khâu gieo cấy đạt 40%, khâu thu 

hoạch đạt 90%, khâu tưới tiêu 97%, khâu vận chuyển 90%; Sấy, bảo quản chỉ 

đạt khoảng 0,008% tổng sản lượng lúa (2.000 tấn/năm). 

+ Đối với cây hàng năm (lạc, đậu xanh, ngô, khoai, sắn....), cây lâu năm 

(cà phê, hồ tiêu, cao su...) cơ giới hoá tập trung chủ yếu ở khâu làm đất, vận 

chuyển đạt từ 70%.  

- Cơ giới hóa trong nuôi trồng thủy sản: đối với nuôi tôm đạt 80%. Các hộ 

nuôi tôm trên địa bàn tỉnh cơ bản đã lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị phục vụ 

trong quá trình nuôi như: hệ thống sục khí, hệ thống điện, hệ thống xả thải,… 

Tuy nhiên, khâu chăm sóc và theo dõi yếu tố môi trường nước vẫn tốn nhiều 

nhân công lao động do chưa được tự động hoá; 

- Cơ giới hóa trong chăn nuôi: 54 trang trại chăn nuôi ứng dụng tự động 

hóa trong chăn nuôi. Các giải pháp áp dụng xử lý chất thải chăn nuôi như 

Biogas, đệm lót sinh học được nhân rộng góp phần nâng cao chất lượng sản 

phẩm, hiệu quả kinh tế và đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi 

trường; 

18 
1126/UBND-NN 

Ngày 19/3/2020 

V/v đề xuất bố 

trí kinh phí kết 

dư từ nguồn 

ngân sách Trung 

ương hỗ trợ 

khắc phục hậu 

quả thiên tai 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính xem xét, cân đối và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công 

văn số 1428/UBND-NN ngày 03/4/2020 điều chuyển 300 triệu đồng kết dư 

từ dự án: Kè chống sạt lở dọc Kè chống sạt lở khẩn cấp dọc bờ sông Thạch 

Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà để 

UBND huyện Triệu Phong triển khai thực hiện công trình: Khắc phục, nạo 

vét khẩn cấp tuyến kênh tiêu Cựu Hà, xã Triệu Trung nhằm phục vụ chống 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1F9D95DFDE918BC4472585300032DF93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1F9D95DFDE918BC4472585300032DF93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1F9D95DFDE918BC4472585300032DF93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1F9D95DFDE918BC4472585300032DF93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1F9D95DFDE918BC4472585300032DF93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1F9D95DFDE918BC4472585300032DF93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1F9D95DFDE918BC4472585300032DF93?OpenDocument
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năm 2019 để 

nạo vét tuyến 

kênh Cựu Hà. 

hạn, đảm bảo tiêu thoát trong mùa mưa lũ. 

19 
1137/UBND-NN 

Ngày 19/3/2020 

V/v tập trung chỉ 

đạo triển khai 

thành lập mới và 

hỗ trợ HTX 

nông nghiệp 

hoạt động có 

hiệu quả 

Hàng năm, Sở đã chỉ đạo Chi cục PTNT có văn bản hướng dẫn xúc tiến 

thành lập mới hợp tác xã và hỗ trợ kinh phí thành lập mới, đến nay toàn tỉnh 

có 291 HTX, LHHTX; có 95% Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả (đạt loại 

trung bình trở lên). Chi cục tiếp tục tập trung triển khai hỗ trợ các hợp tác xã 

hoạt động có hiệu quả và xây dựng hợp tác xã kiểu mới (Công văn số 

74/PTNT-KTHT ngày 19/2/2020 và Công văn số 216/PTNT-KTHT ngày 

02/6/2020 của Chi cục PTNT về hướng dẫn thành lập mới, xây dựng HTX 

kiểu mới). 

20 
1282/UBND-NN 

ngày 26/3/2020 

V/v hướng dẫn 

tái đàn, tăng đàn 

lợn bảo đảm an 

toàn sinh học 

- Thực hiện Phương án sản xuất số 6002/PA-UBND ngày 27/12/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đã chỉ đạo chi cục Chăn nuôi và Thú y ban hành 

Phương án số 178/PA-CNTY ngày 31/3/2020 về tổ chức sản xuất chăn nuôi 

năm 2020 với mục tiêu huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực, tập 

trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại đảm bảo điều kiện an toàn 

sinh học, an toàn dịch bệnh; Đẩy mạnh việc đổi mới phương thức tổ chức sản 

xuất nhằm khôi phục, ổn định và phát triển sản xuất chăn nuôi; 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các các văn bản chỉ đạo tổ chức sản 

xuất chăn nuôi, hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn, bình ổn giá thịt lợn thúc đẩy 

sản xuất chế biến nông sản; 

- Tham mưu xây dựng phương án hỗ đàn lợn nái sinh sản để phục vụ công 

tác tái đàn, tăng đàn khôi phục sản xuất chăn nuôi lợn; 

Xây dựng nội dung tờ rơi về quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và ban 

hành văn bản số 86/CNTY-CN ngày 20/02/2020 về việc tuyên truyền, hướng 

dẫn các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Chỉ đạo trạm Chăn nuôi 

và Thú y các huyện, thành phố, thị xã phối hợp cùng chính quyền địa phương 

tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi ATSH để phòng 

bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

- Phối hợp cùng phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Triệu Phong, Hải 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/58CB9D88EAD0BE52472585310006B76A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/58CB9D88EAD0BE52472585310006B76A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/58CB9D88EAD0BE52472585310006B76A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/58CB9D88EAD0BE52472585310006B76A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/58CB9D88EAD0BE52472585310006B76A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/58CB9D88EAD0BE52472585310006B76A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/58CB9D88EAD0BE52472585310006B76A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5A0B68D6748402B2472585380030C527?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5A0B68D6748402B2472585380030C527?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5A0B68D6748402B2472585380030C527?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5A0B68D6748402B2472585380030C527?OpenDocument


15 

 

Lăng làm việc với các cơ sở truyền giống Ái Tử, Mỹ Khuê – Triệu Phong và 

Trại VAC – Hải Lăng để trao đổi về các quy định và điều kiện để tham gia 

dự án khôi phục và phát triển lại đàn lợn đực giống phục vụ công tác thụ tinh 

nhân tạo trên địa bàn tỉnh; 

- Xây dựng nội dung tờ rơi về quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và chỉ 

đạo trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố, thị xã phối hợp cùng 

chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện 

chăn nuôi ATSH để phòng bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi;  

- Phối hợp cùng đài Tiếng nói việt Nam – VOV, đài Truyền hình Quảng 

Trị, trung tâm Khuyên nông tỉnh thực hiện các phóng sự về công tác tái đàn, 

tăng đàn lợn, những khó khăn vướng mắc và các biện pháp khôi phục và phát 

triển chăn nuôi lợn trong thời gian tới, hướng dẫn chăn nuôi lợn an toàn sinh 

học trong chăn nuôi lợn nhằm chủ động phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi trong tình hình hiện nay. 

- Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm tổng đàn 

lợn giảm sâu, hiện nay trên địa bàn tỉnh, đàn lợn nái sinh sản và đàn đực 

giống làm công tác thụ tinh nhân tạo còn quá ít, không đáp ứng được nhu cầu 

con giống trên địa bàn; Nguồn cung ứng con giống khan hiếm, giá thành con 

giống cao; Người chăn nuôi thiếu vốn để đầu tư khôi phục sản xuất; Dịch 

bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt và bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh và không điều trị được nên tâm lý 

người chăn nuôi đang còn e ngại việc tái đàn vì tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, 

công tác tái đàn, tăng đàn để khôi phục và phát triển sản xuất chăn nuôi lợn 

trên địa bàn tỉnh vẫn đang gặp nhiều khó khăn, tổng đàn lợn hiện nay của 

tỉnh là 137.000 con. 

21 
1297/UBND-NN 

Ngày 27/3/2020 

V/v thực hiện 

chỉ đạo của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

1. Về kiểm soát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài: Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị liên quan tăng 

cường quản lý khai thác thủy sản trên các vùng biển; tích cực thực hiện chỉ 

thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010, Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/33F9E82FDA72A3904725853B0004D01A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/33F9E82FDA72A3904725853B0004D01A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/33F9E82FDA72A3904725853B0004D01A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/33F9E82FDA72A3904725853B0004D01A?OpenDocument
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về chống khai 

thác IUU. 

Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, Công điện số 1275/CĐ-TTg 

ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay không có tàu cá và ngư 

dân Quảng Trị vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. 

2. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác: Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác giám sát sản 

lượng thủy sản đối với tàu bốc dỡ thủy sản qua cảng. Trong 6 tháng đầu năm 

đã tổ chức kiểm tra 457 lượt tàu cập và rời cảng (tính đến hết ngà y 

18/6/2020), trong đó: 275 lượt rời cảng, 182 lượt cập cảng; Giám sát việc bốc 

dỡ thủy sản tại cảng với 239 tấn;  

- Thu nộp, nhật ký khai thác Thủy sản: Tính đến ngày 11/6/2020, có 711 

lượt tàu nộp sổ nhật ký khai thác thủy sản. Số lượng tàu cá tham gia khai thác 

ở các vùng biển xa chấp hành nộp nhật ký khai thác đầy đủ, tuy nhiên một số 

tàu thuyền nhỏ không cập cảng chỉ định, chưa chấp hành nghiêm túc nộp 

nhật ký khai thác và báo cáo khai thác thủy sản. Ủy ban Mặt trân tổ quốc 

Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ 125 thiết bị ghi nhật ký khai thác thủy sản cho bà 

con ngư dân, góp phần đẩy mạnh ứng dụng thiết bị điện tử trong chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp. 

- Công tác xác nhận và chứng nhận thủy sản từ khai thác: Các đơn vị chức 

năng đã hướng dẫn đến các chủ tàu, chủ hàng, về công tác chứng xác nhận và 

chứng nhận thủy sản khai thác. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tổ chức, cá 

nhân đến đề nghị cấp giấy xác nhận và chứng nhận thủy sản từ khai thác. 

3. Về Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá: Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã quyết liệt trong việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và chính quyền 

địa phương tăng cương công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực 

hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo lộ trình của Chính 

phủ, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 157 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành 

trình theo quy định, trong đó: Khối tàu từ 24 mét trở lên đã lắp đặt 18 thiết bị 

Movimar trên 18 tàu đúng thời gian quy định, tuy nhiên đến nay thiết bị 

Movimar có nhiều hư hỏng trong quá trình đi biển dẫn đến tàu mất kết nối 

nên thời gian qua có 16 tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá 
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thay thiết bị Movimar; Khối tàu từ 15 mét đến dưới 24 mét đã có 139 tàu cá 

lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định. 

4. Thanh tra, kiểm tra xử lý tàu trên biển: Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã 

chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức 09 chuyến tuần tra , trong đó : 06 chuyến 

trên biển , 03 chuyến nội đồng ; kiểm tra hơn 125 lượt tàu , xử lý 08 vụ vi 

phạm trong lĩnh vực thủy sản với số tiền xử phạt là 22,5 triệu đồng. 

5. Về hệ thống giám sát hành trình: Thông qua hệ thống giám sát hành 

trình đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển nhằm ngăn 

chặn hoạt động khai thác IUU. 

6. Về công tác cấp phép khai thác thủy sản: Đã triển khai nghiêm túc việc 

cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định, đồng thời triển khai các quy 

định về đánh dấu tàu cá theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT. 

 

22 

1561/UBND-NN 

Ngày 13/4/2020 

V/v phối hợp 

xuất bản cuốn 

sách "Điểm sáng 

nông thôn mới" 

Văn phòng Điều phối NTM đã chuẩn bị thống nhất nội dung và thống nhất 

đề xuất kinh phí với nhóm phóng viên. 

23 
1655/UBND-NN 

Ngày 16/4/2020 

V/v nghiên cứu 

đầu tư dự án 

nuôi trồng thủy 

sản công nghệ 

cao kết hợp du 

lịch sinh thái tại 

xã Vĩnh Thái 

 

Thực hiện Công văn số 1655/UBND-NN Ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc nghiên cứu đầu tư dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ 

cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Vĩnh Thái. Tuy nhiên, cho đến nay Liên 

danh Công ty Cổ phần Sông Hồng miền Trung và Công ty Cổ phần Trung 

Hoa vẫn chưa liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống 

nhất địa điểm đầu tư và hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư theo đúng quy định. 

24 
1692/UBND-NN 

Ngày 17/4/2020 

V/v xử lý đề 

nghị của Báo 

Nông thôn ngày 

nay 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện, 

kết quả như sau: 

- Đã tổng hợp các nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng gỗ lớn để làm việc với đại diện Báo Nông thôn ngày nay. 

- Liên hệ với văn phòng của Báo Nông thôn ngày nay tại Đà Năng, trực 

tiếp là ông Đoàn Hồng, phó trưởng văn phòng Đại diện báo Nông thôn ngày 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/70F0509A3376A6594725854A000EB776?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/70F0509A3376A6594725854A000EB776?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/70F0509A3376A6594725854A000EB776?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/70F0509A3376A6594725854A000EB776?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8AE19D4F5624CF764725854C003006C9?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8AE19D4F5624CF764725854C003006C9?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8AE19D4F5624CF764725854C003006C9?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8AE19D4F5624CF764725854C003006C9?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8AE19D4F5624CF764725854C003006C9?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8AE19D4F5624CF764725854C003006C9?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8AE19D4F5624CF764725854C003006C9?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/23A3A255FAD1AE7F4725854D0036616A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/23A3A255FAD1AE7F4725854D0036616A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/23A3A255FAD1AE7F4725854D0036616A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/23A3A255FAD1AE7F4725854D0036616A?OpenDocument
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nay tại miền Trung. Qua trao đổi, Báo Nông thôn ngày nay đã giới thiệu 

phóng viên Bùi Ngọc Vũ sẽ đến làm việc và thống nhất nội dung, kế hoạch 

tuyên truyền với Chi cục Kiểm lâm. 

- Đến nay, do phóng viên của Báo đang bận công tác nên chưa tổ chức 

được buổi làm việc với Chi cục Kiểm lâm. Vì vậy, trong thời gian tới Chi cục 

Kiểm lâm tiếp tục liên hệ, phối hợp để thực hiện tuyên truyền các nội dung 

theo kế hoạch.  

25 
1723/UBND-NN 

Ngày 20/4/2020 

V/v trồng khảo 

nghiệm giống 

cây trồng trên 

địa bàn tỉnh. 

Sở đã chỉ đạo Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi đã liên hệ với Tổ công 

tác Đề án NN08 của Bộ Quốc phòng để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến 

nay phía tổ NN08 vẫn chưa có kế hoạch triển khai cụ thể. 

 

26 
1787/UBND-NN 

Ngày 21/4/2020 

V/v thực hiện 

công tác giải 

phóng mặt bằng 

tiểu dự án WB8 

- Các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, thành phố Đông Hà đã hoàn 

thành công tác đền bù, GPMT; 

- Huyện Gio Linh đã hoàn thành công tác kiểm kê, áp giá; đang tiến hành 

triển khai các bước tiếp theo; 

- Huyện Hướng Hóa đã được Hội đồng nhân dân huyện ra Nghị quyết số 

10/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ 

bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý năm 2020 và được UBND 

huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tổng thể để GPMB tại Quyết 

định số 2088/QĐ-SNN ngày 30/7/2019. Tuy nhiên, ngày 20/12/2019 UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND về đơn giá đất định kỳ 5 

năm, vì vậy kinh phí GPMB phát sinh tăng thêm là 418.904.000 đồng. Tổng 

kinh phí sau khi phát sinh: 1.518.904.000 đồng. 

27 
1893/UBND-NN 

Ngày 28/4/2020 

V/v điều chỉnh 

diện tích trồng 

rừng thay thế 

Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm đã kiểm tra hiện trườngngày 06/5/2020; 

ngày 08/5/2020 Chi cục Kiểm lâm đã có Văn bản số 262/CCKL-QLBVR và 

263/CCKL-QLBVR về việc điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 

rừng và chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện dự 

án Nhà máy điện Gió Hướng Tân và dự án Nhà máy điện gió Tân Linh. 

- Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh đã  phê duyệt phương án nộp tiền trồng 

rừng thay thế tại Quyết định số 1184/QĐ-UBND.    

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BA55FB2545904E2647258551000D3A52?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BA55FB2545904E2647258551000D3A52?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BA55FB2545904E2647258551000D3A52?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BA55FB2545904E2647258551000D3A52?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/833349CE63ECCC7B472585510049595B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/833349CE63ECCC7B472585510049595B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/833349CE63ECCC7B472585510049595B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/833349CE63ECCC7B472585510049595B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8270B5FE5BC1C014472585590029E6B5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8270B5FE5BC1C014472585590029E6B5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8270B5FE5BC1C014472585590029E6B5?OpenDocument
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- Ngày 14/5/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển hồ sơ cho Sở Tài 

nguyên – Môi trường để tham mưu UBND tỉnh chuyển đổi rừng và đất lâm 

nghiệp sang mục đích khác tại Công văn số 817/SNN-KHTC. 

28 
1918/UBND-NN 

Ngày 29/4/2020 

V/v triển khai 

thực hiện Nghị 

quyết số 17/NQ-

HĐND của 

HĐND tỉnh về 

chuyển mục 

đích sử dụng 

rừng. 

- Căn cứ Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của  HĐND tỉnh về 

chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án 

trên địa bàn tỉnh. Tổng cộng có 10 dự án: Dự án thủy điện Hướng Sơn bậc 3 

thuộc Cụm dự án thủy điện Hướng Sơn; DA đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc 

Công an huyện Triệu phong thuộc Công an tỉnh Quảng Trị; Nhà máy sản 

xuất, thi công đá Granite; DA Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3; DA Nhà 

chế biến lâm sản Vĩnh Linh; Dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân-48MW; 

Dự án Nhà máy điện gió Tân Linh-48MW; Nhà máy sản xuất cấu kiện bê 

tông và trạm trộn bê tông thương phẩm;  Dự án Công trình xây dựng cơ sở hạ 

tầng khu phía Tây đường Võ Thị Sáu, khóm 5, thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng 

Trị; Dự án Khu thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng cao cấp Nữ hoàng bãi dài 

Cửa Tùng 2. 

- Các dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án nộp tiến trồng 

rừng thay thế; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài 

nguyên – Môi trường để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác. 

29 
2081/UBND-NN 

Ngày 12/5/2020 

V/v triển khai 

thực hiện Kế 

hoạch nâng cao 

năng lực quan 

trắc khí tượng 

thủy văn chuyên 

dùng trong lĩnh 

vực thủy lợi 

Để triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng 

thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi, hiện nay Sở đã chỉ đạo Chi cục 

Thủy lợi xây dựng và hoàn thiện kế hoạch chi tiết để trình UBND tỉnh phê 

duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong quý năm 

2020. 

30 
2150/UBND-NN 

Ngày 15/5/2020 

V/v đề xuất 

phương án khai 

thác nguồn nước 

Ngày 29/5/2020, Sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Công ty 

TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh và nhà đầu tư (Công 

ty Cổ phần cấp nước khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị) tổ chức kiểm tra 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BF44EA705DBAD4E64725855E000156A5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BF44EA705DBAD4E64725855E000156A5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BF44EA705DBAD4E64725855E000156A5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BF44EA705DBAD4E64725855E000156A5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BF44EA705DBAD4E64725855E000156A5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BF44EA705DBAD4E64725855E000156A5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BF44EA705DBAD4E64725855E000156A5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BF44EA705DBAD4E64725855E000156A5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1866FF8CC3488CE9472585670009B1C5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1866FF8CC3488CE9472585670009B1C5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1866FF8CC3488CE9472585670009B1C5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1866FF8CC3488CE9472585670009B1C5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1866FF8CC3488CE9472585670009B1C5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1866FF8CC3488CE9472585670009B1C5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1866FF8CC3488CE9472585670009B1C5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1866FF8CC3488CE9472585670009B1C5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B871A41761D445C34725856C0008DF65?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B871A41761D445C34725856C0008DF65?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B871A41761D445C34725856C0008DF65?OpenDocument
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thô của hệ thống 

thủy lợi Nam 

Thạch Hãn 

hiện trường và thống nhất một số nội dung. Để có cơ sở trình UBND tỉnh, 

hiện nay đã đề nghị nhà đầu tư phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi tỉnh tính toán, cân đối nguồn nước và sớm hoàn 

chỉnh hồ sơ dự án. 

31 
2179/UBND-NN 

Ngày 19/5/2020 

V/v thực hiện dự 

án nuôi tôm 

công nghệ cao 

của Công ty Cổ 

phần Camimex 

Group 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp cùng với 

Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị khảo sát các vùng đất dự kiến đầu tư 

nuôi tôm công nghệ cao. Qua quá trình khảo sát, Công ty cổ phẩn Camimex 

Quảng Trị có văn bản số 1105/TT-CMQ.2020 về việc xin nghiên cứu, khảo 

sát dự án nuôi tôm và cá chẽm công nghệ cao kết hợp nhà máy chế biến cá và 

tôm xuất khẩu tại các xã: Gio Mỹ, Trung Giang, huyện Gio Linh và đã được 

UBND tỉnh đồng ý về mặt chủ trương tại văn bản số 2497/UBND-NN ngày 

08/6/2020 về hướng dẫn Công ty Cổ phần Camimax Quảng Trị thực hiện dự 

án nuôi tôm và cá chẽm công nghệ cao. 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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