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VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 
Phần thứ nhất 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  5 NĂM 2021-2025 

 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI 

ĐOẠN 2016-2020. 

Từ năm 2016 đến nay, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mới, 

phức tạp; khó khăn, thách thức lớn hơn dự báo từ đầu nhiệm kỳ. Khủng hoảng tài 

chính và suy thoái kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu đã có 

những tác động bất lợi đến đất nước ta nói chung, tỉnh ta nói riêng.Thực hiện Đại 

hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI và Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND ngày 

19/8/2016 của HĐND tỉnh về Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội 5 năm 2016-2020; ngành nông nghiệp và PTNT, mặc dù có sắp xếp lại tổ 

chức bộ máy thuộc ngành, lại phải thường xuyên đối mặt với những khó khăn 

thách thức vô vàn về thiên tai: hạn hán, lụt bão, sâu bệnh, dịch hại... Nhưng với sự 

quyết tâm, đoàn kết phấn đấu, chủ động trong công tác, sản xuất nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; giá trị toàn ngành tăng bình 

quân gần 4%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết XVI. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn 

với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển 

khai đồng bộ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế vùng, miền, nâng cao năng suất, chất 

lượng và giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

chuyển dịch rõ nét theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, 

liên kết hợp tác, sản xuất theo chuỗi giá trị. Hình thành một số vùng sản xuất 

chuyên canh, tạo điều kiện thu hút và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp 

chế biến, các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Chăn nuôi 

phát triển đúng định hướng, có nhiều tiến bộ. Lâm nghiệp từng bước phát huy 

được thế mạnh. Thuỷ sản được chú trọng khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế; 

phát triển cả về nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá. Hệ 

thống đê điều ngày càng được đầu tư khép kín; chủ động cân đối nguồn nước đảm 

bảo phục vụ sản xuất. Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào cách mạng 

với sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và đem lại hiệu quả rất 

cao, góp phần làm thay đổi căn bản đời sống xã hội vùng nông thôn. Cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật, kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được đầu tư, bộ mặt nông thôn đổi mới 

từng ngày. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới thực hiện vượt kế hoạch đề ra, một số xã 

trở thành nông thôn kiểu mẫu, huyện Cam Lộ trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên 

của tỉnh. 
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1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020  

- Tốc độ tăng trƣởng nông - lâm - ngƣ nghiệp: Năm 2016: 2,42%, năm 

2017: 3,33%, năm 2018: 5,56%, năm 2019: 4,92%, năm 2020 ước đạt 4,0%; dự 

kiến giai đoạn 2016-2020: xấp xỉ 4,0% đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng 

bộ XVI (Nghị quyết XVI) 3,5-4%/năm. 

- Sản lƣợng lƣơng thực có hạt: Bình quân đạt 27,5 vạn tấn/năm (vượt 2,5-3 

vạn tấn so với Nghị quyết XVI). Trong đó: 2016: 27,5 vạn tấn (vượt 2,5 vạn tấn), 

2017: 25,7 vạn tấn (vượt 0,7 vạn tấn); năm 2018 đạt 28,9 vạn tấn (vượt 3,9 vạn 

tấn); năm 2019 đạt 28,5 vạn tấn (vượt 3,5 vạn tấn). Năm 2020, ước thực hiện 27,5 

vạn tấn (vượt 2,5 vạn tấn).  

Đánh giá các chỉ tiêu thực hiện theo Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND ngày 

19/8/2016 của HĐND tỉnh về Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội 5 năm 2016-2020 như sau: 

- Diện tích các cây công nghiệp dài ngày: 

+ Cao su: Diện tích năm 2016: 19.945 ha; năm 2017: 19.511,4ha; năm 2018: 

đạt 19.284,8; năm 2019: đạt 19.306 ha (đạt 91,9% kế hoạch); Năm 2020, dự kiến 

đạt 19.325 ha (đạt 92,02% KH - chỉ tiêu NQ 12/NQ-HĐND là 21.000-22.000 ha). 

Diện tích cao su không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đưa ra, nguyên nhân do những năm 

gần đây giá cả thị trường chạm đáy, thu nhập không đủ bù chi phí sản xuất cùng 

với ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh nên người dân không mạnh dạn đầu tư trồng 

mới cũng như chăm sóc vườn cây, chủ yếu tập trung tái canh diện tích cao su của 

công ty quốc doanh. 

+ Cây cà phê: Diện tích năm 2016: 5.349,2 ha; năm 2017: 5.109,8 ha; năm 

2018: 4.905,3 ha; năm 2019: đạt 4.910 ha (đạt 92,64% chỉ tiêu KH); năm 2020, dự 

kiến đạt 5.000 ha (đạt 94,3%KH). Chỉ tiêu kế hoạch theo NQ 12/NQ-HĐND là 

5.300-5.500 ha. 

+ Cây hồ tiêu: Diện tích năm 2016: 2.448 ha, năm 2017: 2.520,1ha; năm 

2018: 2.505,1 ha; năm 2019: 2.530 ha (đạt 101,2% KH); năm 2020, dự kiến đạt 

2.570 ha (vượt 3,2% KH). Chỉ tiêu theo NQ 12/NQ-HĐND là 2.500-2.700 ha. 

- Diện tích lúa chất lƣợng cao: Năm 2016: 30.472,7 ha; năm 2017: 33.573,5 

ha; năm 2018: đạt 34.294,6 ha; năm 2019: 37.269 ha (vượt 86,3% kế hoạch); năm 

2020, dự kiến đạt 38.000 ha (vượt 90% KH). Chỉ tiêu theo NQ 12/NQ-HĐND là 

18.000-20.000 ha. 

- Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong giá trị ngành nông 

nghiệp: Năm 2016: 33,48%; năm 2017: 25,9%; năm 2018: 27,77%,  năm 2019: 

30,8%; dự kiến năm 2020: 31,68%. Không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (NQ: đạt 

35% giá trị ngành nông nghiệp). Nguyên nhân trong giai đoạn này tình hình sản 

xuất chăn nuôi gặp nhiều khó khăn: Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, giá 

sản phẩm chăn nuôi giảm sâu chạm đáy giai đoạn 2016-2018, bệnh lở mồm long 

móng, dịch tả lợn Châu Phi hoành hành dữ dội từ đầu năm 2019 đến nay trên toàn 

quốc nói chung và Quảng Trị nói riêng ảnh hưởng rất lớn việc phát triển đàn vật 

nuôi. 

- Diện tích trồng rừng tập trung bình quân hàng năm: 7.680 ha/năm (đạt 

139,6% chỉ tiêu NQ). Trong đó: Năm 2016: 7.827 ha; năm 2017: 7.532 ha; năm 

2018: 7.240 ha. Năm 2019  đạt 9.320 ha; dự kiến năm 2020 đạt 7.200 ha. (Nghị 
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quyết đề ra: mỗi năm trồng mới rừng tập trung từ 5.000-5.500ha).  

- Tỷ lệ độ che phủ rừng: Năm 2016: 49,6%, năm 2017: 50,1%, năm 2018 

50,1%. Năm 2019 đạt 50,1%; dự kiến cuối năm 2020: 50,1%. Độ che phủ rừng 

vượt 0,5% so với chỉ tiêu NQ 12-HĐND đề ra (duy trì ổn định độ che phủ rừng là 

49,5%), vượt so với cả nước là 7% (Chỉ tiêu cả nước đến năm 2020, độ che phủ 

rừng là 43%). 

- Diện tích đƣợc cấp chứng chỉ rừng FSC đến năm 2019: Trên địa bàn toàn 

toàn tỉnh đã có 23.429 ha rừng có chứng chỉ FSC, tăng 144% so với năm 2015. 

- Tổng sản lƣợng thủy sản: Năm 2016: 23.795 tấn, năm 2017: 30.780 tấn; 

năm 2018: 32.587 tấn, năm 2019  đạt: 35.250 tấn; dự kiến năm 2020: ước đạt 

37.000 tấn, đạt 97,4% so với KH đề ra (38.000 tấn). 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: Thực hiện năm 2016: 3.263ha, năm 2017: 

3.318 ha, năm 2018: 3.412,5 ha; năm 2019: 3.450 ha, năm 2020 ước đạt 3.600 ha, 

đạt 94,7% so với Nghị quyết 12/NQ-HĐND (3.800-4.000 ha). 

Sự cố môi trường biển năm 2016 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 

thủy sản. Biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra phức tạp , khó lường; tình hình thời 

tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, bão lũ xãy ra thường xuyên ; tình hình dịch 

bệnh diễn biến phức tạp, xảy ra trên diện rộng và có nguy cơ lây lan nhanh, do đó 

sản lượng nuôi có tăng, tuy nhiên tăng chưa cao và chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Diện 

tích nuôi trồng thủy sản hàng năm có tăng, tuy nhiên tăng không đáng kể đặc biệt 

là diện tích nuôi mặn lợ, nguyên nhân do hiện nay, hầu hết diện tích vùng bãi 

ngang ven biển được quy hoạch cho Khu kinh tế Đông Nam và phát triển các dự án 

du lịch sinh thái. 

- Tỷ lệ dân cƣ nông thôn sử dụng nƣớc hợp vệ sinh: Năm 2016: 90,04%; 

năm 2017: 91,48%; năm 2018: 93,44%%; năm 2019 đạt 94,67%; năm 2020: ước 

đạt 95% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết: 93%). 

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: Năm 2016 có 31 xã về 

đích NTM đạt tỷ lệ 26,5%, năm 2017 có 42 xã đạt 35,9% số xã, năm 2018 có 52 xã 

đạt chuẩn NTM chiếm tỷ lệ 44,4% số xã, năm 2019 có 60 xã về đích đạt 51,2%, 

năm 2020 dự kiến có 6- 8 xã về đích đạt 55-57/101 xã sau sáp nhập hành chính 

(đạt 54,5 - 56,4%) vượt mục tiêu các Nghị quyết đã đề ra (mục tiêu Nghị quyết 12- 

HĐND đến năm 2020 là 40-50%; mục tiêu Nghị quyết 04/NQ-TU là 50-55%). Có 

3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Cam Chính, Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy). 

2. Kết quả thực hiện các chƣơng trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá  

2.1. Về Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: 

Trong 05 năm qua, ngành nông nghiệp đã có bước phát triển khá ổn định và 

toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; 

đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trước mắt và lâu dài; kinh tế nông thôn chuyển 

dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản 

phẩm nông, lâm, ngư nghiệp bình quân đạt xấp xỉ 4,0%/năm. Dự kiến năm 2020 toàn 

tỉnh có thêm 6-8 xã đạt chuẩn, nâng số xã lên 55-57/101 xã (chiếm 54,5- 56,4%), 

Kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được đầu tư, đồng bộ, đặc biệt hệ thống 

thủy lợi cơ bản đảm bảo tưới tiêu chủ động cho diện tích đất lúa 02 vụ. Tổ chức lại sản 

xuất theo chuỗi giá trị gắn với Doanh nghiệp đã từng bước hình thành nên một nền 

nông nghiệp sạch, hữu cơ, gắn hiệu quả kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái. Kết 
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quả đó đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - 

xã hội và xây dựng nông thôn mới.   

2.2. Về  chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và phát triển các 

mô hình tăng thu nhập: 

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với 

biến đổi khí hậu: Nhiều giải pháp, tiến bộ kỹ thuật đã được nghiên cứu, ứng dụng 

và chuyển giao trên diện rộng, điển hình như: Sử dụng bộ giống lúa ngắn ngày, 

chất lượng cao, chống chịu với sâu bệnh; bộ giống cao su chống chịu gió bão; 

nhiều giống cây, con mới như: Cam, bơ, dưa lưới, bắp lai,... Sử dụng các phương 

pháp canh tác tự nhiên, bảo vệ hệ sinh thái, sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Điển hình là các mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi 

khí hậu (CSA) với tổng diện tích đã thực hiện từ năm 2016 - 2020 hơn 5.500 ha 

trên cây lúa, ngô, lạc, đậu xanh, rau, hồ tiêu. 

- Ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào 

sản xuất: Xác định khoa học công nghệ là khâu đột phá góp phần chuyển đổi sản xuất 

theo hướng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trong đó, giống là yếu tố quyết định 

đến sản xuất nông nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền 

vững và thích ứng với BĐKH. Bên cạnh công tác giống, việc ứng dụng các tiến bộ 

Khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ cao vào sản xuất đã có bước phát triển 

mới, với các giải pháp nhà màng, nhà lưới, tưới tiết kiệm, công nghệ thủy canh... đã 

góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên 01 đơn vị diện tích. 

Đến năm 2020, có 19 nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; có 

20 cơ sở, sản xuất rau củ quả được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm; 16,05 

ha được chứng nhận VietGAP bao gồm các sản phẩm như rau, thanh long, nhãn, 

vải... Điều này chứng minh nhận thức đối với vấn đề sản xuất sạch, sản xuất đảm 

bảo an toàn thực phẩm đã có bước phát triển rõ rệt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng 

của thế giới.  

Ngoài ra, để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, các chương 

trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được triển khai trên diện rộng như: chuyển 

đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô và rau màu các loại (Giai đoạn 2016-2020 

đã chuyển đổi được: 722,49 ha); Trên diện tích chuyển đổi, giá trị thu nhập mang 

lại cho người sản xuất tăng 12-14 triệu đồng/ha, đặc biệt các diện tích chuyển đổi 

trên đất rừng sang trồng dược liệu, cây ăn quả (cam, ổi, chanh leo...) có hiệu quả 

cao hơn 3-4 lần so với trồng rừng, chuyển đổi đất lúa thiếu nước sang trồng cây 

dưa hấu có hiệu quả hơn 4-5 lần so với trồng lúa. 

Đã triển khai  nhiều mô hình nuôi tôm theo quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn tại 

trên địa bàn các huyện ven biển ; Hướng dẫn xây dựng 01 mô hình “Nuôi tôm thẻ 

chân trắng công nghệ cao trong nhà kính”; 01 mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng 

bể nổi tròn trong nhà lưới” mang lại hiệu quả cao cho người nuôi tôm, tăng hiệu 

quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. 

- Xây dựng thương hiệu một số sản phẩm trên địa bàn: Đến năm 2020, nhiều 

nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh đã được cấp chứng nhận, nhãn hiệu như: Chỉ 

dẫn địa lý cho Hồ tiêu Quảng Trị; nhãn hiệu tập thể: Cam K4 Hải Phú, cà phê Khe 

sanh, gạo sạch Hải Lăng, ném Vĩnh Linh, ném Hải Lăng, khoai môn Vĩnh Linh, 
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chuối Hướng Hóa, rau Đông Hà, dưa hấu Gio Linh...; hiện nay đang xây dựng 

thương hiệu Gạo hữu cơ Quảng Trị... 
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ 

YẾU THEO LĨNH VỰC 

1. Trồng trọt 
Đã có nhiều chuyển biến tích cực và đột phá theo hướng hiện đại và sản xuất 

hàng hóa,phát triển theo hướng chuyển dần từ nền nông nghiệp số lượng sang chất 

lượng và giá trị. Đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung, gắn 

với chế biến, ổn định thị trường tiêu thụ như: Lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao, 

chanh leo, chuối, dứa, cao su, hồ tiêu, cà phê, sắn … 

Nhiều mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, nhà máy chế biến đã 

bước đầu phát huy hiệu quả; xây dựng, thử nghiệm một số mô hình liên kết “4 

nhà”, “6 nhà” theochuỗi giá trị mang lại kết quả tốt như: gạo hữu cơ, chanh leo,  

cây dược liệu,dứa nguyên liệu, hồ tiêu hữu cơ... Các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ 

mới, theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ với quy mô ngày 

càng tăng (công nghệ tưới tiết kiệm , thủy canh, nhà lưới, nhà màng, canh tác theo 

tiêu chuẩn 4C, UTZ, canh tác hữu cơ, canh tác tự nhiên…) trong trồng cây công 

nghiệp dài ngày, trồng rừng; xây dựng thương hiệu cho một số nông sản như: Gạo 

hữu cơ Quảng Trị, Cà gai leo An Xuân; Chè vằng hòa tan; Cao Dược liệu Định 

Sơn, Cà phê Khe Sanh, Hồ tiêu Cùa, Hồ tiêu Vĩnh Linh… 

Về năng suất: Nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật như: giống mới, cơ giới hóa vào 

sản xuất, IPM, “1 phải 5 giảm”, “3 giảm 3 tăng” nên năng suất các loại cây trồng 

chính có xu hướng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể như: Năng suất lúa 

trung bình toàn tỉnh năm 2019 đạt 53,9 tạ/ha, cao hơn 2,7 tạ/ha so với năm 2015. 

Năng suất ngô đạt 36,1 tạ/ha, tăng 6,4 tạ/ha so với 2015,... 

Về sản lượng: Sản lượng hầu hết các loại cây trồng đều tăng qua các năm, tốc 

độ tăng bình quân từ 2% - 3%/năm. Sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt 

28,5 vạn tấn, tăng 3,4 vạn tấn so với năm 2015. Sản lượng cây cao su, cà phê, hồ 

tiêu đều tăng khá với năm 2015. 

Đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp: Tỷ lệ cơ giới hóa 

các khâu có sự gia tăng liên tục qua các năm và đã đạt được một số kết quả nổi bật: 

Cơ giới hóa khâu làm đất đạt 87% năm 2015 thì đến nay đã tăng trên 90%; diện 

tích thu hoạch bằng máy tăng trên 90%; Diện tích sử dụng công cụ sạ hàng tăng 

trên 45%,...;  

2. Chăn nuôi 

Mặc dù giai đoạn 2016-2020 sản xuất chăn nuôi phải đối mặt với nhiều khó 

khăn lớn: thiên tai thường xuyên rình rập; giá sản phẩm chăn nuôi giảm sâu chạm 

đáy; các dịch bệnh mới phát sinh trên đàn vật nuôi như bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

đang hoành hành từ đầu năm 2019 đến nay nhưng sản xuất chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh vẫn đạt được những bước phát triển tích cực. Tiếp tục có sự chuyển biến mạnh 

mẽ trong tổ chức sản xuất, phương thức chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị đã góp 

phần đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hóa ; Công tác chọn giống , cải 

tạo, nâng cao chất lượng đàn vật nuôi được triển khai thực hiện hiệu quả . Các hoạt 

động chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến nông chăn nuôi tiếp tục 

được đẩy mạnh và áp dụng rộng rãi góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu 
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quả kinh tế cao hơn. Từ năm 2015 đến năm 2019, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 

các loại tăng từ 38.100 tấn lên 41.413 tấn, tăng 8,6%. Tỷ lệ lợn ngoại, lợn lai ngoại 

chiếm 80,76% tổng đàn lợn toàn tỉnh , tỷ lệ đàn bò lai Zebu chiếm trên 55% tổng 

đàn bò. Đến năm 2020, toàn tỉnh hiện có 112 trang trại , gia trại chăn nuôi nuôi 

lợn, bò và gia cầm ; Trong đó, có 04 HTX chăn nuôi, 48 trang trại chăn nuôi gia 

công (liên kết với các công ty thức ăn chăn nuôi ), 64 trang trại đã được cấp giấy 

chứng nhận trang trại, 03 trang trại chăn nuôi đã được cấp giấy chứng nhận 

VietGap (01 trại gà, 02 trại lợn) tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm an toàn 

thực phẩm. Các liên kết trong sản xuất chăn nuôi đã góp phần đảm bảo bao tiêu 

đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi, tăng năng lực cạnh tranh cho các thành viên tham 

gia liên kết, đáp ứng được số lượng sản phẩm lớn và chất lượng cho thị trường.  

3. Lâm nghiệp 
Toàn tỉnh có tổng diện tích tự nhiên 473.743,4 ha. Diện tích rừng và đất quy 

hoạch phát triển rừng là 293.801,7 ha, trong đó diện tích đất có rừng 

252.966,6ha.Tỷ lệ che phủ rừng đạt 50,1%/ kế hoạch 49,5%.  Diện tích rừng trên 

toàn tỉnh được quan tâm quản lý, bảo vệ và phát triển theo hướng bền vững, hàng 

năm khoán bảo vệ rừng khoảng 40.000 - 45.000 lượt ha. Có 120.347,5 ha rừng 

được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững. Trồng rừng tập trung hàng năm 

bình quân đạt khoảng 7.000 - 8.000 ha/ kế hoạch 5.000-5.500 ha. (Năm 2016: 

7.827 ha; năm 2017: 7.532 ha; năm 2018: 7.240 ha; năm 2019: 9.320 ha; năm 

2020 ước trồng đạt 7.200 ha). Chú trọng phát triển rừng trồng nguyên liệu, diện 

tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng là 23.429,3 ha; chiếm khoảng 12% so với 

cả nước. 

Từ năm 2016 đến nay, thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác giao rừng tự 

nhiên cho hộ gia đình và cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ và hưởng lợi từ rừng. 

Diện tích khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng được hỗ trợ vốn ngân sách. Năm 

2019 diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 98.748 ha (diện tích rừng được chi trả 

dịch vụ môi trường rừng đạt 58.199,6 ha). Thông qua công tác khoán bảo vệ rừng 

đã góp phần nâng cao đời sống và giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 hộ gia 

đình và 24 cộng đồng. 

Từ năm 2016 đến 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã trồng được 39.119 ha rừng 

trồng tập trung (trong đó: trồng rừng phòng hộ 1.014,0 ha; trồng rừng đặc đặc dụng 

739,0 ha; trồng rừng sản xuất: 37.366,0 ha), cụ thể: năm 2016: 7.827 ha; năm 

2017: 7.532 ha; năm 2018: 7.240 ha; năm 2019: 9.320 ha; năm 2020 ước trồng 

7.200 ha.Từ năm 2015 trở về trước sản lượng khai thác gỗ rừng trồng sản xuất 

hàng năm bình quân từ 500.000 đến 550.000 m
3
/năm; đến nay sản lượng khai thác 

bình quân đạt từ 800.000 đến 900.000 m
3
/năm. Mô hình quản lý rừng bền vững 

gắn với việc cấp chứng chỉ rừng FSC cho cả 2 đối tượng là doanh nghiệp và hộ gia 

đình đã phát huy hiệu quả
1
. Việc cấp chứng chỉ rừng đã góp phần nâng cao giá trị 

kinh tế của rừng, ổn định đầu ra cho các sản phẩm từ rừng, góp phần giải quyết 

nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến hàng hóa xuất khẩu đáp ứng yêu 

cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Công tác phát triển rừng đã góp 

                                           
1
Năm 2015 toàn tỉnh chỉ có 9.589 ha rừng có chứng chỉ FSC, đến nay trên địa bàn toàn toàn tỉnh đã có 23.429 ha 

rừng có chứng chỉ FSC, tăng 144% so với năm 2015. Rừng có chứng chỉ có giá bán cao hơn so với không có chứng 

chỉ trong cùng một thời điểm từ 15% đến 18%. 
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phần đưa ngành lâm nghiệp của tỉnh từng bước tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị 

gia tăng cao, thu nhập từ rừng ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Huy 

động được sự tham gia tích cực, rộng rãi của các thành phần kinh tế vào hoạt động 

sản xuất lâm nghiệp để phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao 

mức sống cho người nông thôn, miền núi và góp phần giữ vững an ninh quốc 

phòng trên địa bàn tỉnh.       

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ rừng, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm 

tra, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại rừngđược tăng cường thực hiện tại các 

vùng trọng điểm thường xảy ra vi phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi 

phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được thực 

hiện hiệu quả, triển khai nhiều biện pháp thực hiện PCCCR, kịp thời phát hiện huy 

động lực lượng chữa cháy rừng, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra. 

4. Thủy sản 

Ngành Thuỷ sản phát triển đúng hướng và trở thành ngành kinh tế mạnh, mũi 

nhọn của tỉnh: Phát huy tiềm năng lợi thế về kinh tế biển, đẩy mạnh khai thác, nuôi 

trồng đi đôi với bảo vệ môi trường , nguồn lợi thủy sản ; từng bước chuyển dịch , 

phát triển kinh tế thủy sản theo hướng bền vững . Đẩy mạnh khai thác thủy sản xa 

bờ tăng năng lực đánh bắt và hiệu quả khai thác ; nuôi trồng thủy sản đang ngày 

càng được ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, hạn chế sử dụng hóa chất; 

cơ sở hậu cần nghề cá, chế biến thủy sản ngày càng phát triển; Công tác quản lý 

nhà nước về Thủy sản từng bước được kiện toàn; cơ chế chính sách phát triển 

ngành ngày càng hoàn thiện góp phần nâng cao năng suất , chất lượng và giá trị 

hiệu quả đáp ứng yêu cầu của thị trường.  

Sản lượng thủy sản khai thác đạt và vượt kế hoạch đề ra . Năng lực tàu thuyền 

phát triển nhanh, đặc biệt là khối tàu trên 90cv, số lượng tàu cá dưới 30cv không 

phát triển; Trang thiết bị , ngư lưới cụ trên tàu được đầu tư ngày càng hiện đại và 

đồng bộ; ứng dung công nghệ tiên  tiến trong khai thác và bảo quản sản phẩm được 

áp dụng rộng rãi ; Nhiều nghề khai thác thủy sản tiên tiến được chuyển giao cho 

người dân
2
. Đã ứng dụng các tiến bộ về công nghệ trong sản xuất để giảm chi phí , 

thời gian góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm sức lao động . Chất lượng và 

giá trị sản phẩm sau khai thác được nâng lên . Tình hình an ninh trật tự trên biển ổn 

định, số tàu tham gia khai thác vùng biển xa ngày càng tăng
3
. Đời sống của người 

lao động nghề cá ngày càng được cải thiện , nhiều hộ làm ăn có hiệu quả và giàu 

lên từ hoạt động khai thác thủy sản. 

Nuôi trồng thuỷ sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá và bền vững ; 

nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng cô ng nghệ cao , công nghệ sinh học được triển 

khai, nhân rộng và mang lại hiệu quả
4
. Diện tích nuôi cá nước ngọt ở sông, ao hồ 

tự nhiên, ao hồ đào tiếp tục được mở rộng. Đã hình thành một số vùng nuôi tôm bán 

thâm canh và thâm canh ven bờ sông Bến Hải, sông Hiếu và vùng cát ở các huyện ven 

                                           
2
. Như: nghề Lưới rê hỗn hợp, nghề Chụp mực 4 tăng gông, nghề Lồng bẫy khai thác ghẹ và ốc hương; Lưới rê khai 

thác cá chim, Lưới thanh ba, Lưới ba cao lườn, Lồng bẫy khai thác mực lá...; 
3
. Hiện nay , có 369 tàu cá có chiều dài trên 15m; 203 tàu cá trên 90cv thường xuyên tham gia khai thác hải sản tại các 

vùng biển xa. 
4. Nuôi tôm hai giai đoạn; Nuôi tôm theo hướng VietGAP; Nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học, Biofloc, Nuôi kết hợp Tôm - Cua, Tôm 

- Rong câu -  Cá và Cua; Nuôi cá rô đầu vuông; Cá điêu hồng; Cá chẽm; Cá Hồng Mỹ; Cá đối mục; Nuôi lươn trong bể xi măng không 

bùn,...  
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biển. Người nuôi đã từng bước chú trọng đầu tư về giống, tuân thủ quy trình kỹ thuật, 

thời vụ, mở rộng nhiều hình thức nuôi; phát triển diện tích nuôi thâm canh, bán thâm 

canh, giảm diện tích nuôi quảng canh, áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả. Phát 

triển nhanh nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên vùng cát
5
, công nghệ nuôi lồng bè 

trên sông với các đối tượng có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, nghề nuôi tôm đang 

phát triển theo hướng ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quy trình sản 

xuất để nâng cao năng suất sản phẩm . Đã phát triển các đối tượng nuôi mới như: 

Ốc hương hàng năm đạt sản lượng trên 200 tấn. Xây dựng một trại sản xuất giống 

tôm thẻ chân trắng tại Trung Giang, Gio Linh công suất 100 triệu con giống/năm. 

Mô hình nuôi ngao bãi triều diện tích 5ha, hàu sữa hơn 10 ha đã làm phong phú 

thêm các đối tượng nuôi, khai thác tốt hiệu quả mặt nước có sẵn. 

Chế biến thủy sản đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa để xuất khẩu 

và tiêu dùng trong nhân dân. Một số cơ sở, nhà máy chế thủy sản đông lạnh, 

Surumi và bột cá được đầu tư hiện đại tại Cửa Tùng, Cửa Việt đi vào hoạt động 

góp phần thu mua, tiêu thụ sản lượng hải sản khai thác trong t ỉnh. Cơ sở chế biến 

nước mắm, ruốc, mắm các loại, hàng khô phát triển nhanh , chất lượng và mẫu mã 

sản phẩm được chú trọng đầu tư đã góp phần tăng nhanh giá trị sản phẩm, nâng 

cao thu nhập của nhiều hộ ngư dân vùng biển.  

5.Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai: 

Với nhận thức công tác thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu để đảm bảo phục vụ 

sản xuất nông nghiệp. đến nay đã đầu tư nâng cấp, xây dựng mới nhiều công trình 

thuỷ lợi lớn và hàng trăm công trình thủy lợi nhỏ khác. Hệ thống công trình thuỷ 

lợi là cơ sở hạ tầng quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, tạo điều 

kiệnđẩy mạnh thâm canh, giải phóng sức lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

cây trồng, tăng năng suất, tạo động lực tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã 

hội bền vững. 

Hiện nay, hệ thống công trình thủy lợi cơ bản đồng bộ, hoàn thành các chỉ 

tiêu trong lĩnh vực theo Nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, 

trong đó đã đảm bảo tưới trên 85% diện tích gieo cấy cho 02 vụ trên địa bàn toàn 

tỉnh với 50.479ha, tăng 3.179ha so với năm 2015; tưới cho màu, mạ, cây công 

nghiệp: 2.162 ha; cấp nước cho 1.975ha nuôi trồng thủy sản; tiêu nước đầu, cuối 

vụ: 7.500ha; ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ sớm, lũ tiểu mãn, chống cát bay, cát lấp: 

33.752 ha (trong đó các công trình ngăn mặn: 13.500 ha, các công trình đê điều: 

20.252 ha. 

 Các giải pháp tưới tiên tiến, tưới khoa học, tiết kiệm nước đã được áp dụng 

ngày càng rộng rãi trên địa bàn tỉnh với diện tích 140ha đất sản xuất (so với năm 

2016 là 40ha), nhiều mô hình tưới tiết kiệm, tưới cho cây trồng cạn được thực hiện 

tại một số địa phương bước đầu đã mang lại kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh 

ứng dụng khoa học vào sản xuất
6
. 

                                           
5. Năm 2018, triển khai mô hình ương tôm giống theo quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn tạ i 4 điểm ở 4 huyện: Hải Lăng , Triệu 

Phong, Gio Linh và Vĩnh Linh và mô hình thương phẩm tôm thẻ chân trắng thâm canh sử dụng chế phẩm sinh học tại 3 điểm ở 

03 huyện: Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh. Năm 2019 triển khai mô hình nuôi tôm công nghệ cao tạ i 6 điểm trên địa bàn các 

huyện ven biển; Mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn sử dụng chế phẩm sinh học tại 4 điểm của huyện Vĩnh Linh; Hướng dẫn xây dựng 

01 mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà kính”; 01 mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng bể nổi tròn trong nhà 

lưới”. 
6
06 Mô hình “ Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị 

diện tích” tại huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ; 6 Mô hình “Sản xuất cây trồng cạn (lạc, ngô) áp dụng công 
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Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có những bước 

chuyển biết rõ rệt. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

năm 2018 đạt 93,44%, tăng 3,4% so với năm 2016 (vượt chỉ tiêu kế hoạch Nghị 

quyết đề ra sớm trước 02 năm). 

Để phục vụ sản xuất, dân sinh, hệ thống hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên 

tai ngày càng được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Hiện tại, toàn tỉnh có hơn 

500 công trình thủy lợi, trong đó có 131 hồ chứa, 221 đập dâng, 157 trạm bơm, 15 

cống ngăn mặn. Các tuyến kênhtưới, tiêu được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới 

với tổng chiều dài hơn 2.125km, trong đó đã kiên cố hoá được 1.315,5 km. Hệ 

thống đê điều với chiều dài180,6km, bao gồm: 11,0 km đê biển; 56,9km đê cửa 

sông; 58,15km đê bao; 54,48km đê cát, 71,74ha rừng cây chắn sóng bảo vệ đê 

(trong đó đã kiên cố hóa được 129,95km) góp phần ngăn mặn, giữ ngọt, chống cát 

bay, cát lấp, ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm phục vụ sản xuất; Đồng thời hình thành các 

tuyến giao thông huyết mạch phục vụ dân sinh và ứng cứu trong mùa lụt bão. 

Ngoài ra, để ứng phó với tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra với quy mô và 

tần suất ngày càng lớn, tỉnh cũng đã nỗ lực huy động tất cả các nguồn lực đầu tư 

xây dựng 47,0km kè tại các khu vực sạt lở cấp bách, nguy hiểm. 

6. Phát triển nông thôn và xây dựng Nông thôn mới 

Kinh tế hợp tác đang thay đổi rõ rệt về vai trò, lợi ích. Hầu hết các HTX tổ 

chức đăng ký lại đúng quy trình đã hướng dẫn, thực hiện tốt các quy định Luật 

HTX năm 2012 đã có bước phát triển về chất lượng và tạo ra hướng đi mới hiệu 

quả thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn phát triển. Đến nay, toàn 

tỉnh có 290 hợp tác xã nông nghiệp và 01 liên hiệp HTX NN hoạt động theo Luật 

HTX năm 2012. Tổng số thành viên các hợp tác xã nông nghiệp gần 73.000 

(khoảng 300 thành viên mới). Doanh thu bình quân gần 1.000 triệu đồng/HTX, lợi 

nhuận bình quân 120 triệu đồng/HTX. Về xây dựng Hợp tác xã kiểu mới: Đến nay 

toàn tỉnh đã có 30 Hợp tác xã được công nhận đạt tiêu chí kiểu mới, trong đó có 10 

HTX đạt tiêu chí năm 2018 và 20 HTX đạt tiêu chí năm 2019. Năm 2020, tiếp tục 

xây dựng từ 20-30 Hợp tác xã kiểu mới, phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra. 

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp tiếp tục được quan tâm và 

phát huy hiệu quả. Lao động nông thôn sau khi học đã làm đúng với nghề được 

đào tạo, phát huy hiệu quả trên chính mảnh đất , thửa ruộng của họ, tự tạo việc làm 

nâng cao năng suất lao động , năng suất các loại cây trồng , vật nuôi. Góp phần làm 

cho đời sống của 80% dân số nông nghiệp đã được cải thiện, bộ mặt nông thôn 

được thay đổi theo chiều hướng tích cực. 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến nay đã đạt được những kết 

quả nổi bật. Nhận thức của phần lớn cán bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, nội 

dung của Chương trình được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là vai trò chủ thể của người 

dân trong xây dựng NTM, thể hiện ở sự đồng tình ủng hộ, tự nguyện, tích cực 

tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của để xây dựng NTM. Đã thực sự trở 

                                                                                                                                        
nghệ tưới tiết kiệm theo hướng hàng hóa” tại huyện Vĩnh Linh (xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm và Vĩnh Sơn), huyện Gio 
Linh( Gio Mỹ, Gio Thành) và tại huyện Cam Lộ (xã Cam Thanh); Mô hình “Sản xuất rau an toàn áp dụng công 
nghệ tưới tiết kiệm” tại phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà;  02 Mô hình “Sản xuất tiêu an toàn áp dụng công 
nghệ tưới tiết kiệm”tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh và tại xã Gio Phong, huyện Gio Linh. Mô hình hệ thống tưới 
tiết kiệm cho hơn 6,0ha lạc ở xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông. 
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thành phong trào rộng khắp, huy động sự tham gia tích của của cả hệ thống chính 

trị và toàn xã hội. Đã huy động được nguồn lực khá lớn để thực hiện Chương trình, 

từ năm 2016 đến nay đã huy động được tổng kinh phí 34.021,227 tỷ đồng để đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới đạt được một số kết quả cụ thể như sau: (Kết quả so với mục tiêu Nghị quyết 

04 của tỉnh ủy)  

Dự kiến năm 2020 toàn tỉnh có thêm 6-8 xã đạt chuẩn, nâng số xã lên 55-

57/101 xã (chiếm 54,5- 56,4%), đạt và vượt mục tiêu đề ra của Nghị quyết tỉnh 

Đảng bộ lần thứ XVI và Nghị quyết 04-NQ/TU. Hiện nay, đã có 01 huyện được 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Về xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Đến nay có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu, dự kiến năm 2019 có thêm 2 xã đạt chuẩn nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 5 xã. 

Hiện trạng nông thôn mới thay đổi rõ nét. Bộ mặt nông thôn được đổi mới, văn 

minh, cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được nâng cấp và hoàn thiện. Nông nghiệp 

hàng hóa ngày càng được coi trọng, góp phần tích cực nâng cao thu nhập và điều 

kiện sống của nhân dân.  

III. Những tồn tại, hạn chế 

- Một số chỉ tiêu Nghị quyết đưa ra chưa đạt: diện tích cao su, cà phê thấp hơn 

chỉ tiêu đề ra, diện tích chuyển đổi sản xuất đất lúa kém hiệu quả còn ít, chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng còn hạn chế; Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong giá 

trị ngành nông nghiệp đến năm 2020 chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Tốc độ tăng 

trưởng ngành thủy sản chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng tăng trưởng và 

khả năng cạnh tranh của ngành Thủy sản còn hạn chế; Chỉ tiêu về sản lượng thủy 

sản và diện tích nuôi trồng không đạt kế hoạch đề ra. 

- Quy mô các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh còn phân tán, chưa 

được quy hoạch định hướng cụ thể để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của các địa 

phương. Công tác điều chỉnh, hoàn thiện Quy hoạch Thủy lợi lưu vực sông và Quy 

hoạch phòng, chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được 

thực hiện, gây khó khăn trong công tác quản lý và định hướng đầu tư xây dựng 

công trình. Tốc độ phát triển khu công nghiệp, du lịch ven biển cao, dẫn đến nhiều 

diện tích nuôi, trồng nông lâm ngư bị chồng lấn với các quy hoạch khác. 

- Đổi mới phương thức sản xuất theo hướng có liên kết, sản xuất theo quy 

trình hữu cơ, sạch, có chứng nhận, sản xuất theo chuỗi giá trị... chưa nhiều, một số 

số sản phẩm phát triển chưa bền vững; Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông 

nghiệp: Kinh tế hợp tác chưa phát huy được vai trò, chưa thích ứng với cơ chế thị 

trường, quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng 

hóa; trình độ, năng lực quản lý của nhiều cán bộ HTX còn hạn chế; liên kết trong 

sản xuất còn thiếu và yếu, giá trị gia tăng trong sản xuất chưa cao; xây dựng và phát 

triển thương hiệu, tìm kiếm đầu ra cho nông sản còn lúng túng, gặp nhiều khó 

khăn.Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới chỉ diện hẹp trên một số sản phẩm và rất hạn 

chế. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa đủ 

mạnh, thiếu tính đồng bộ; môi trường kinh doanh, khởi nghiệp doanh nghiệp chưa 

hấp dẫn; thủ tục hành chính tuy có cải cách nhưng chưa thực sự thông thoáng.  

- Dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn và thường xuyên 
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xảy ra, ô nhiễm môi trường đang ngày càng bức xúc, nhất là ô nhiễm môi trường 

do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đã có những mâu thuẫn phát sinh giữa chăn 

nuôi và trồng trọt, giữa chăn nuôi đại gia súc và nguồn thức ăn (đồng cỏ), giữa 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và môi trường. Quản lý chất lượng giống cây, 

con, môi trường nuôi, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa phương, cơ 

sở còn bất cập. 

- Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất chưa đồng bộ, nhất là vùng cát ven biển, vùng 

đồi núi, vùng sản xuất cây trồng cạn và cây lâu năm. Cơ sở hạ tầng nghề cá nhất là 

hệ thống cảng cá đã xuống cấp, khu neo đậu tàu thuyền mới đáp ứng 1/3 nhu cầu; 

chưa có cơ sở chế biến sâu nông sản phục vụ xuất khẩu. Công tác quản lý, vận 

hành, duy tu, bảo dưỡng công trìnhthủy lợi tại nhiều địa phương chưa được quan 

tâm đúng mức và thiếu hiệu quả. Một bộ phận nhân dân còn thiếu ý thức, trách 

nhiệm trong vận hành, khai thác và sử dụng công trình, dẫn đến nhiều công trình 

sau đầu tư nhanh hư hỏng, xuống cấp. Nguồn vốn duy tu bảo dưỡng công trình sau 

đầu tư, hàng năm được phân bổ rất ít, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. 

IV. Nguyên nhân của những hạn chế 

1. Nguyên nhân chủ quan 

- Sự phối, kết hợp trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của cấp uỷ, 

chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thiếu tính đồng bộ, cụ thể và kịp thời. 

- Một bộ phận dân cư nông thôn còn nặng tính ỷ lại, trông chờ nên chưa mạnh 

dạn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Phương thức sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán 

đang là lực cản trong quá trình phát triển. 

- Việc thu hút mời gọi Doanh nghiệp vào tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi 

giá trị còn gặp nhiều khó khăn hạn chế do: Thiếu quỹ đất sạch, hạ tầng sản xuất 

chưa đồng bộ; trình độ nguồn nhân lực thấp, tâm lý giữ đất của người sản xuất. 

- Một số chủ trương của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

chậm được bổ sung nên việc triển khai gặp lúng túng và không ít khó khăn. 

- Cơ sở hạ tầng tuy có đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng 

nhu cầu phát triển của nông nghiệp, nông thôn.  

- Quy mô các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, sản phẩm chủ yếu ở dạng 

sơ chế, hệ thống kho tàng bảo quản và cất giữ lương thực, nông sản trong các hợp 

tác xã, doanh nghiệp... còn sơ sài, tạm bợ. 

- Trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc còn thấp và không đồng đều, ảnh hưởng rất rõ rệt đến việc nhận thức, cụ thể 

hoá Nghị quyết vào cuộc sống tại địa phương.Công tác nghiên cứu khoa học còn 

nhiều hạn chế, nghiên cứu đánh giá nguồn lợi, đa dạng sinh học chưa triển khai thực 

hiện do thiếu kinh phí, nhân lực và phương tiên hoạt động, chưa tạo bước đột phá 

trong nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị tăng thêm cho sản phẩm.  

2. Nguyên nhân khách quan: 

- Quảng Trị là một tỉnh nghèo, nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất nông 

nghiệp nông thôn hàng năm ít, việc đầu tư vẫn còn dàn trải, chưa tập trung nên các 

hạng mục cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất. 

- Giá cả thị trường không ổn định, thiên tai lụt bão, hạn hán, sâu bệnh, dịch 

bệnh liên tục xảy ra. 

- So với các tỉnh thành xung quanh, Quảng Trị vẫn thiếu nhiều lợi thế so sánh 
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do hạ tầng logistic chưa đồng bộ, thiếu điểm trung chuyển hàng hóa, thương mại 

dịch vụ chưa phát triển mạnh. 
II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Bối cảnh: 

1.1. Về thuận lợi:    

- Quy mô và tiềm lực kinh tế của đất nước được nâng cao hơn trước, hội nhập 

Quốc tế ngày càng sâu rộng tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

- Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm cao hơn trong chỉ đạo, ban hành đồng 

bộ cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn ngân sách đầu tư thỏa đáng cho phát triển 

nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục đi vào chiều sâu, 

thực tiễn cuộc sống; các giải pháp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang 

được triển khai quyết liệt, đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo 

và giai đoạn 5 năm tới. 

- Một số chính sách thúc đẩy sản xuất  của TW và của tỉnh đã được ban hành, 

tạo  điều kiện hỗ trợ Doanh nghiệp và nông dân phát triển sản xuất, xây dựng mối 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn theo hướng nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững. 

1.2. Về khó khăn: 

- Kinh tế thế giới và trong nước có dấu hiệu phục hồi nhưng tốc độ còn chậm 

và còn nhiều rủi ro, thách thức; lạm phát tiềm ẩn nguy cơ cao, giá cả các yếu tố 

đầu vào (vật tư, xăng dầu, điện,...) tăng nhanh, trong khi giá bán nông sản với xu 

hướng không tăng.  

- Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, kèm theo thiên tai khó lường, dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi tiếp tục diễn biến phức tạp; đòi hỏi vừa có những ứng phó 

trước mắt kịp thời, vừa có chiến lược lâu dài hạn chế tối đa các thiệt hại; 

- Cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo phục vụ phát triển sản xuất hàng hóa tập trung 

và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp;  

- Thách thức trong hội nhập kinh tế Quốc tế, các sản phẩm hàng hóa nông 

nghiệp chất lượng cao, giá cả rẻ của các nước trong khu vực và trên thế giới sẽ 

cạnh tranh gay gắt với sản phẩm của cả nước và tỉnh ta. 
2. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được của giai đoạn 2016-2020 và các 

năm tiếp theo, Ngành Nông nghiệp Quảng Trị xác định nâng cao năng suất các yếu 

tố tổng hợp (TFPs) là yếu tố then chốt; Phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, 

bền vững, đảm bảo sự hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường quyết định việc 

chuyển đổi sản xuất từ chiều rộng sang chiều rộng kết hợp với chiều sâu, biến điều 

kiện thời tiết khắc nghiệt thành lợi thế phát triển, gắn phát triển nông nghiệp với du 

lịch sinh thái, chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị theo chuỗi liên kết, ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất thông qua Doanh nghiệp… tạo 

sản phẩm có quy mô lớn, chất lượng cao (chú trọng hữu cơ, sạch, có chứng 

nhận...), nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc 

đẩy ổn định chính trị, phát triển về kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. 
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2.2. Các chỉ tiêu của ngành theo các lĩnh vực đến năm 2025: 
- Tốc độ tăng trưởng nông - lâm - ngư nghiệp: bình quân 2,5- 3%/năm. 

- Phấn đấu có thêm tối thiểu 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 75% số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới; có từ 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu; Phấn đấu không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. 

- Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 97,5%. 

- Sản lượng lương thực cây có hạt ổn định 25 - 26 vạn tấn; Diện tích gieo 

trồng lúa chất lượng cao đạt trên 80% diện tích gieo trồng lúa.  

Ổn định diện tích sắn nguyên liệu đạt 10.500 ha. Diện tích hồ tiêu đạt 2.700 

ha và tập trung phát triển, canh tác Hồ tiêu theo quy trình chỉ dẫn địa lý Hồ tiêu 

Quảng Trị, đạt các tiêu chuẩn hữu cơ, an toàn thực phẩm đạt 500 ha; Ổn định diện 

tích cây cà phê 5.500 ha, tập trung chú trọng phát triển cà phê hữu cơ, sinh thái, có 

chứng nhận theo các tiêu chuẩn chất lượng cao (4C, Rain Forest, và các chứng 

nhận khác) đạt 1.000 ha; Ổn định diện tích cao su 20.000 - 21.000 ha (tập trung tại 

Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa) sản lượng 20.000-25.000 tấn. Thu hút 

đầu tư các dây chuyền công nghệ chế biến sâu đối với cao su, tinh bột sắn và cà 

phê. Phấn đấu diện tích cây ăn quả và cây dược liệu đạt 10.000 ha. 

- Duy trì đàn trâu ổn định 22.000 con; Phát triển tổng đàn bò đạt 70 ngàn con; 

nâng tỷ lệ đàn bò lai Zebu đạt trên 60%; Đưa tổng đàn lợn 300 - 330 ngàn con; 

Tổng đàn gia cầm đạt 3,5 triệu con. Phấn đấu nâng tổng sản lượng thịt hơi xuất 

chuồng các loại đến năm 2025 đạt 45.000-47.000 tấn.  

 - Phấn đấu đến năm 2025 sản lượng thủy sản đạt 40.000 tấn (Trong đó: khai 

thác: 27.500 tấn; nuôi trồng: 12.500 tấn); Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 3.600 - 

3.800 ha; Hình thành cơ sở sản xuất giống tôm sú và tôm thẻ chân trắng cung ứng 

đủ, đạt chất lượng cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh .Chuyển đổi mạnh khai 

thác thuỷ sản ven bờ sang xa bờ ; phấn đấu đến năm 2025 số tàu cá chiều dà i trên 

15m có công suất trên 90cv đạt 250 chiếc; 

 - Tập trung quản lý và bảo vệ tốt vốn rừng hiện có, đặc biệt là rừng tự nhiên; 

chú trọng bảo vệ các khu rừng đầu nguồn xung yếu, rừng phòng hộ biên giới, rừng 

phòng hộ ven biển, bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng. Hàng năm trồng rừng đạt 

6.500 –7.000 ha rừng tập trung các loại, đẩy mạnh trồng rừng thâm canh gỗ lớn, 

quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC), nâng 

cao chất lượng và giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích rừng trồng. Phấn đấu 

đưa tỉnh Quảng Trị trở thành một trong những trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế 

biến sâu gỗ rừng trồng ở khu vực miền Trung. Duy trì độ che phủ rừng ổn định 

49,5%. Tạo vùng nguyên liệu rừng trồng tập trung, đảm bảo hằng năm cung cấp 

850.000m
3
 đến 900.000 m

3
 gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

- Đảm bảo tưới chủ động cho 90% diện tích trồng lúa 02 vụ, vùng màu và cây 

công nghiệp là 5.500-6.000 ha; cấp nước cho nuôi trồng thủy sản là: 2.500 ha. Ngăn 

mặn, giữ ngọt: 15.500 ha; tăng cường khả năng tiêu thoát ra các sông chính (Bến 

Hải, Thạch Hãn, Ô Lâu), tăng diện tích tiêu bằng động lực, tăng cường khả năng 

thoát lũ cho các vùng dân cư, tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp đầu vụ Đông Xuân 

và vụ Hè Thu với diện tích là 21.500 ha. 

(Có các biểu mẫu chi tiết kèm theo) 

3. Các chƣơng trình, dự án trọng điểm, các ngành, lĩnh vực đột phá 
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3.1. Tập trung nguồn lực ưu tiên thực hiện chiến lược đầu tư đổi mới giống cây 

trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh 

Tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng giống cây nông, lâm 

nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản (giống cây trồng, vật nuôi) theo hướng 

năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thành 

công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững. Tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực  nhằm 

thực hiện có hiêu quả Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 về phê duyệt 

chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống, phục vụ cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp giai đoạn 2021 – 2030. Với mục tiêu chủ yếu sau: 

Ngành Trồng Trọt đảm bảo sử dụng trên 95% giống xác nhận; giống Ngô lai 

đạt trên 95%; 90% diện tích cà phê; 100% diện tích cao su; 50% diện tích hồ tiêu, 

sắn trồng mời được sử dụng giống đảm bảo tiêu chuẩn. 

Ngành lâm nghiệp, tỷ lệ cây giống cung cấp cho trồng rừng được kiểm soát 

nguồn gốc đạt 95%. Phấn đấu đến 2030, 50% diện tích trồng rừng sử dụng giống 

nuôi cấy mô. 

Ngành chăn nuôi, đảm bảo cung cấp giống tiến bộ kỹ thuật  trong sản xuất đối 

với lợn đạt 95%, gia cầm đạt 85 – 90%. 

Ngành thủy sản đảm bảo 100% giống tôm thẻ chân trắng, 50 – 60% giống tôm 

sú được kiểm soát chất lượng và sạch một số bệnh. 

Huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế nhằm ứng dụng công nghệ 

cao trong nghiên cứu, ứng dụng và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi chủ lực cho 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Quảng Trị xác định ngành thủy sản là ngành trọng điểm, ngành kinh tế 

mạnh của tỉnh. Do vậy, chính sách trong hỗ trợ khai thác và nuôi trồng thủy sản 

cần được đẩy mạnh.Tuy nhiên, hệ thống cơ sở hạ tầng nghề cá trên địa bàn tỉnh đã 

xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay, không đảm bảo cho việc bốc dỡ 

sản phẩm sau khai thác tại cảng , cấp đá, nhiên liệu...; đặc biệt là nơi neo đậu cho 

các tàu v ỏ thép trong mùa mưa bão . Vì vậy, đề xuất Trung ương quan tâm h ỗ trợ  

nâng cấp các cảng cá , khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng 

nhu cầu phát triển của tàu thuyền ; Xem xét bố trí vốn cho các dự án Khu neo đậu 

tránh trú bão và kết hợp Cảng cá Cồn Cỏ lên thành cấp vùng (Dự án mở rộng giai 

đoạn 2); đầu tư nâng cấp các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và công trình phụ trợ 

phục vụ khai thác thủy sản;  giới thiệu và thu hút các nhà đầu tư về nuôi tôm trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

3.3. Để thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững, việc đẩy mạnh tập trung  sản xuất chuyên 

canh, quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao và sản xuất theo hướng sạch, hữu cơ; 

việc đầu tư hạ tầng  phục vụ tưới tiêu được tỉnh quan tâm chú trọng.  

Tuy nhiên, hạ tầng cơ sở còn thiếu và chưa đồng bộ; trong khi điều kiện thời 

tiết khắc nghiệt, bão lũ thường xuyên xảy ra.  

Về cơ chế, chính sách: Hỗ trợ vay vốn ưu đãi để thực hiện kiên cố hóa kênh 

mương theo Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2000 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình 
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kiên cố hoá kênh mương. Hỗ trợ để thực hiện hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước theo quy định tại Nghị định số 

77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.Chính sách  trung ương hỗ trợ 

kinh phí để triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về 

công tác phòng, chống thiên tai.  

 Về các dự án trọng điểm: đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ để hoàn chỉnh 

hệ thống ngăn mặn giữ ngọt, tiêu thoát lũ; xây dựng, nạo vét, hoàn thiện hệ thống 

các trục tiêu chính như Ô Giang, Tân Vĩnh Định, Cựu Vĩnh Định; Dự án đập dâng 

Bến Than (tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng); nâng cấp sửa chữa đập ngăn mặn Vĩnh 

Phước (tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng); Xây dựng mới Hồ Khe Mướp (tổng mức 

đầu tư 500 tỷ đồng); Dự án nâng cấp, tu bổ, kiên cố hóa hệ thống đê điều: Đê bao 

vùng trũng huyện Hải Lăng; đê Tường Vân, huyện Triệu Phong; sạt lở đê tả Thạch 

Hãn; đê tả Bến Hải; đê bao 2 bờ sông Cánh Hòm...). Dự án hiện đại hóa cơ sở hạng 

tầng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương 

tiện, công cụ cảnh báo, dự báo,... phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và  ứng phó 

thiên tai, sự cố; Hệ thống nước sạch liên xã (vùng Tây Gio Linh; Nam Hải Lăng và 

vùng Lìa huyện Hướng Hóa). 

Để kịp thời tu bổ, sửa chữa các công trình đê điều phục vụ sản xuất, dân sinh 

và xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển đảm bảo an toàn tính mạng của người dân; trong 

điều kiện nguồn ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị các Bộ, ngành 

Trung ương quan tâm xem xét, hỗ trợ để khắc phục, sữa chữa các công trình đê 

điều và xử lý cấp bách sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh. (dự kiến tổng mức 

đầu tư khoảng 380 tỷ đồng). 

Dự án Nước sạch và Vệ sinh nông thôn bền vững và chống chịu với biến đổi 

khí hậu tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn vay WB. 

 Giải quyết dứt điểm các điểm thiên tai vùng ngập lụt, sạt lở, lũ ống lũ quét 

triên địa bàn tỉnh. Quan tâm, tăng vốn bố trí hàng năm để khắc phục hư hỏng các 

công trình đê điều, sạt lở bờ sông, bờ biển nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản 

của nhân dân và nhà nước (dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 380 tỷ đồng)   

3.4. Chương trình MTQG xây dựng NTM: Hiện nay, chương trình nông thôn 

mới tỉnh Quảng Trị hiện có huyện ĐaKrông chưa có xã về đích nông thôn mới, các 

tiêu chí chưa đạt tập trung hầu hết về cơ sở hạ tầng, thu nhập, hộ nghèo. Trong 

điều kiện tỉnh nhà đang còn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách trên địa bàn 

còn nhiều hạn chế, kính đề nghị Trung ương quan tâm ưu tiên bổ sung thêm vốn từ 

ngân sách Trung ương và thu hút các nguồn vốn của các tổ chức, dự án nước ngoài 

hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị xây dựng nông thôn mới.  

 Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng 

núi, bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo 

bền vững:  Đề xuất Trung ương xem xét, tiếp tục phê duyệt đề án hỗ trợ xây dựng 

nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững cho các thôn, bản thuộc các xã đặc 

biệt khó khăn, các xã biên giới, bãi ngang ven biển và hải đảo cho giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030;  rà soát và đưa ra mục tiêu phù hợp với khả năng 

thực hiện của các địa phương. Trong đó xây dựng rõ các nguồn lực thực hiện, cơ 

chế lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện đề án; ưu tiên bố trí nguồn vốn sự 
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nghiệp cho các dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hỗ trợ đầu tư nước 

sạch, chăm sóc y tế, cơ sở vật chất trường học. 

3.5. Quảng Trị định hướng phát triển nền nông nghiệp hữu cơ quy mô lớn với 

một số sản phẩm chủ lực đã có thương hiệu trên thị trường như: Gạo hữu cơ 

Quảng Trị, Hồ tiêu Quảng Trị, Cà phê Khe Sanh...  

Do đó, đề nghị Quảng Trị được tham gia vào các Chương trình phát triển sản 

phẩm chủ lực quốc gia để tập trung phát triển như: Dự án chuyển đổi nông nghiệp 

bền vững (VNSAT); Chương trình phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện 

đối với các sản phẩm chủ lực quốc gia; Chương trình hỗ trợ tái canh cà phê; 

chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Dự án phát triển bền vững hồ tiêu 

Quảng Trị. Đề án phát triển các vùng chuyên canh tập trang sản xuất các loại cây 

trồng đặc sản (lúa hữu cơ, cây ăn quả, rau Viet GAP, rau hữu cơ, hồ tiêu hữu cơ, cà 

phê hữu cơ sinh thái. 

Giai đoạn 2025-2030: xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp gắn với du lịch 

sinh thái trên tuyến hành lang kinh tế Đông- Tây (quy hoạch các sản phẩm chủ lực 

quốc gia, gắn với liên kết vùng ưu tiên phát triển các chuỗi sản phẩm chủ lực của 

Quảng Trị: lúa hữu cơ, Cà phê Arabica, hồ tiêu, cây dược liệu). 

Xem xét hỗ trợ các Đề án về: Phát triển đàn lợn đực giống và đàn lợn nái để 

cung ứng liều tinh và lợn giống cho người chăn nuôi khôi phục sản xuất; Tăng 

cường năng lực chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật.  

3.6.  Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững là một chủ trương 

chính sách quan trọng góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao độ 

che phủ rừng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 

16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 thì Chương trình sẽ kết thúc vào năm 

2020. Do đó, đề nghị tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; quan tâm bố trí đủ vốn để hoàn thành 

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Thu hút doanh nghiệp chế 

biến sâu gỗ rừng trồng FSC, có chính sách bảo hiểm với loại hình kinh doanh rừng 

này. 

Về các đề án cần đầu tư giai đoạn 2021-2025: “Xây dựng đề án đầu tư, phát 

triển kinh tế xã hội vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa giai đoạn 

2021- 2025”;  Đề án “ Xây dựng đề án đầu tư, phát triển kinh tế xã hội vùng đệm 

Khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; 

Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trống bằng một số loài cây bản địa 

(ưu tiên cây dược liệu) nhằm nâng cao sinh kế cho người dân tộc thiểu số, miền 

núi, tỉnh Quảng Trị”; “Xây dựng vườn ươm cây bản địa đạt chuẩn (Ưu tiên các 

loài nguy cấp, quý hiếm, dược liệu và có giá trị kinh tế cao) tại Đèo Sa Mù, Khu 

bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” và Xây dựng đề án phát triển 

du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường 

rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” 



 17 

4. Các cơ chế, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, định hƣớng và nhiệm 

vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết 04-NQ/TU 

của Tỉnh ủy về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 

và các chương trình trình trọng tâm khác của ngành,....Đồng thời, đẩy mạnh các 

hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành trên các lĩnh vực giống cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong sản xuất,... Triển khai 

đồng bộ các giải pháp và tham mưu thực hiện có hiệu quả các chính sách của 

Chính phủ, Bộ ngành trung ương liên quan đến hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm.Tập trung vào nhóm các giải pháp trọng tâm sau 

đây: 

a) Đẩy mạnh sản xuất lương thực theo hướng nâng cao giá trị hàng hoá, đảm 

bảo an ninh lương thực, hình thành các vùng chuyên canh lúa theo hướng hữu cơ,  

lúa chất lượng cao. Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động để phát 

triển cây công nghiệp, thực phẩm, cây dược liệu, chú trọng ứng dụng công nghệ 

cao, có liên kết tiêu thụ, tạo ra nhiều sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện với môi 

trường. 

- Đẩy mạnh sản xuất lương thực theo hướng nâng cao giá trị hàng hoá, phát 

triển bộ giống thích ứng với thời tiết, khí hậu ở địa phương; đẩy mạnh các biện 

pháp thâm canh, luân canh, xen vụ, chỉ đạo chặt chẽ lịch thời vụ; làm tốt công tác 

bảo vệ thực vật và triển khai hiệu quả chương trình khuyến nông.  

- Sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động để phát triển cây công 

nghiệp ngắn và dài ngày, cây ăn quả đặc sản, cây dược liệu gắn sản xuất với chế 

biến sâu và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện trồng mới, tái canh diện tích cà phê theo 

đề án, duy trì và phát triển ổn định diện tích cao su hiện có, trồng mới và thâm 

canh hồ tiêu theo quy hoạch. Mở rộng diện tích cây ăn quả, cây dược liệu ở các 

vùng sinh thái phù hợp. 

b) Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, quy mô 

trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh học và phòng trừ dịch bệnh có 

hiệu quả, có kế hoạch khôi phục và tái đàn gia súc theo nhu cầu thực tế chăn nuôi. 

- Tập trung đầu tư xây dựng vùng giống nhân dân, ưu tiên con nuôi chủ lực 

theo NQ 03/HĐND. Khuyến khích và hỗ trợ đầu tư các cơ sở nhân giống của các 

tổ chức, tư nhân đảm bảo an toàn dịch bệnh, hợp chuẩn hợp quy nhằm chủ động 

con giống tại chỗ, đảm bảo chất lượng và an toàn dịch bệnh.  

- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình zebu hóa đàn bò, gắn với các vùng trọng 

điểm phát triển. Duy trì phát triển đàn trâu và đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm. Chú 

trọng các đối tượng gia súc, vật nuôi bản địa khác; xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương 

hiệu cho các vùng nuôi đặc sản địa phương. 

- Rà soát lại quy hoạch phát triển tổng đàn lợn, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi 

theo hướng công nghiệp, tập trung, tăng cường liên kết để giải quyết đầu ra cho sản 

phẩm chăn nuôi. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Nâng cao ý thức về bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm và bảo vệ môi trường của người chăn nuôi, các cơ sở giết mổ.  

c) Tập trung quản lý và bảo vệ tốt vốn rừng hiện có, đặc biệt là rừng tự nhiên, 
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các khu rừng xung yếu, đẩy mạnh quản lý rừng bền vững, nâng cao hiệu quả sản 

xuất lâm nghiệp, triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển lâm 

nghiêp. 

-Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản 

lý,bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Tỉnh. Tổ chức tuyên truyền Luật Lâm 

nghiệp năm 2017 và một số chính sách mới về quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 

Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững; 

Bảo vệ các khu rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu, rừng phòng hộ biên giới, rừng 

phòng hộ ven biển, bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng.  

- Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp, gắn với mục tiêu nâng 

cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng trên cơ sở ưu tiên tập 

trung thực hiện chính sách của Chính phủ về trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng 

trồng từ gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn, tạo cơ chế để khuyến khích, hỗ trợ các DN 

chế biến gỗ đầu tư chế biến sâu, tạo ra giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, tiết 

kiệm nguyên liệu; đưa ngành lâm nghiệp của tỉnh Quảng Trị đóng vai trò ngày 

càng quan trọng trong tỷ trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông 

dân. 

- Triển khai thực hiện tốt quy hoạch 3 loại rừng, xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất hợp lý. Quản lý chặt chẽ việc chuyển loại rừng; thuê rừng; giao 

rừng; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Đẩy mạnh công tác 

giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ và 

hưởng lợi để rừng thực sự có chủ.  

- Đẩy mạnh quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, tăng cường kiểm 

soát nguồn gốc và nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; Tổ chức thực 

hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, với mục tiêu huy động nhiều 

tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ rừng; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các  

chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp. 

d) Tiếp tục khôi phục và phát triển thuỷ sản, chú trọng nuôi tôm công nghệ 

biofloc, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn môi trường nuôi 

thuỷ sản. 

- Đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản, đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, 

quan tâm đầu tư thủy lợi cho vùng nuôi, nhất là vùng nuôi thủy sản nước mặn và 

nước lợ. Phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch. Tiếp tục chỉ đạo, 

hướng dẫn cho dân ứng dụng công nghệ sinh học vào lĩnh vực nuôi thuỷ sản, nhất 

là xây dựng các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ enzyme, nuôi tôm hai giai 

đoạn nhằm hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh và hoá chất, nâng cao tỉ lệ sống, 

nâng cao sản lượng, ổn định môi trường, hạn chế dịch bệnh, tạo ra sản phẩm nuôi 

sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để xâm nhập và mở rộng thị trường tiêu 

thụ. 

- Tiếp tục phát triển đánh bắt xa bờ, nhất là nâng cao năng lực và khuyến 

khích các chủ tàu đóng mới tàu cá, tàu dịch vụ, khuyến khích ngư dân trang bị các 

thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc, máy khai thác để hoạt động đánh bắt xa bờ an 

toàn và hiệu quả; xây dựng các tổ, đội sản xuất trên biển. Tiếp tục thực hiện tốt các 

chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương đất 
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nước. 

e) Phát triển thủy lợiphục vụ sản xuất,đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu 

- Kiện toàn hệ thống tổ chức thủy lợi từ tỉnh đến cơ sở, hoàn chỉnh, nâng cấp 

hệ thống thủy lợi; rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ những công trình phục vụ đa mục 

tiêu để tăng hiệu quả phục vụ; Tập trung nâng cấp, hiện đại hoá các hệ thống thuỷ 

lợi hiện có để phát huy và tăng tối đa năng lực thiết kế,… chú trọng công tác tưới 

cho cây trồng cạn. 

- Tiếp tục cải thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, tích cực áp dụng, cải tiến 

mô hình tổ chức hợp tác dùng nước, đào tạo nâng cao năng lực các cấp trong quản 

lý hệ thống tưới tiêu, nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, bảo đảm 

phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện sinh thái và tâp quán canh tác của các 

vùng khác nhau góp phần phát triển kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Chủ động xây dựng phương án tưới tiêu cụ thể cho từng vùng, từng công 

trình một cách khoa học, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiêm, tưới thông minh, đảm 

bảo sử dụng nguồn nước có hiệu quả, tiết kiệm đảm bảo phục vụ sản xuất trong 

điều kiện thời tiết bất lợi có thể xảy ra. Đồng thời đẩm báo chuyển đổi cây trồng và 

phát triển nông nghiệp toàn diện. 

* Đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Tiếp tục phát triển hệ thống thủy lợi theo hướng phục vụ đa mục tiêu, đảm 

bảo nhu cầu cung cấp nước cho thâm canh cây trồng, nuôi trồng thuỷ sản; nhu cầu 

nước cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, phục vụ đời sống dân cư,... 

-Gắn việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, hàng năm với 

công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng gắn 

với với đầu tư các chương trình, dự án phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai; 

Nâng cấp, sữa chữa các công trình thuỷ lợi để đảm bảo an toàn hồ chứa. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá, nhất là các khu neo đậu tránh trú bão kết 

hợp cảng cá. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu neo đậu tánh trú bão Cửa Tùng, sửa 

chữa và hoàn thiện cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Cồn Cỏ để đáp ứng 

với yêu cầu tình hình mới.  

g) Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu 

Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

- Chú trọng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng 

nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức; thường xuyên cập nhật, 

đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về 

xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và 

nhân rộng các mô hình này. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đã phát động 

trong xây dựng NTM kiểu mẫu. 

-Triển khai chương trình OCOP (mỗi xã, một sản phẩm) theo chương trình 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT phù hợp với nhu cầu thị trường và tiềm năng phát 

triển các sản phẩm được lựa chọn. 

- Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới; thu hút và 

thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án; huy 

động có hiệu quả nguồn vốn từ doanh nghiệp; huy động hợp lý nguồn đóng góp 

của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. 
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III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Đối với Trung ƣơng: 

- Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 

2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 

16/6/2016 sẽ kết thúc vào 31/12/2020. Kính đề nghị Bộ Nông Nghiệp và PTNT 

tham mưu xây dựng Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025 để triển khai thực hiện.   

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đã bãi bỏ Quyết định 

178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, 

nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất 

lâm nghiệp, nên một số chính sách hưởng lợi đối với cộng đồng, hộ gia đình được 

giao rừng  trước đây không còn. Kính đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành cơ 

chế, chính sách hưởng lợi cho đối tượng đã được giao rừng tự nhiên để bảo vệ khi 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP có hiệu lực. 

- Tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 

67/2014/NĐ-CP, Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 

48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./. 

- Có cơ chế vay vốn ưu đãi để thực hiện Chương trình KCH kênh mương theo 

Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá 

kênh mương. 

2. Đối với tỉnh: 

-Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh nhằm khuyến khích, thúc đẩy sản xuất nuôi trồng thủy sản, ứng dụng công nghệ 

cao, hướng đến phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. 

- Hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến tiết kiệm nước theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 

của Chinh phủ về Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội dộng và tưới 

tiên  tiến, tiết kiệm nước. 

- Để chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 đề nghị UBND tỉnh tham mưu tỉnh ủy, HĐND tiếp tục ban hành các Nghị 

quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. 

 

Phần thứ hai 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 

 

I. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong Chƣơng trình hành 

động của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020  

1.Kết quả đạt đƣợc 

- Rà soát, hoàn thiện xây dựng các đề án bổ sung, điều chỉnh các Nghị quyết 

số 12/2007/NQ-HĐND và Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của HĐND; xây 

dựng danh mục cây trồng, vật nuôi chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh để ban 

hành chính sách hỗ trợ phát triển. 
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Đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 

về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế 

cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 

2025; Quyết số 23/2017/QĐ-UBND ngày 7/9/2017 về ban hành Quy định chính 

sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế 

cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 

2025. 

- Mỗi huyện, thị, thành phố nghiên cứu xây dựng ít nhất một mô hình chuyển 

đổi sản xuất nông nghiệp có hiệu quả để nhân rộng. Thực hiện dồn điền đổi thửa; 

xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung. 

-  Giai đoạn 2016 - 2020, đã chủ động, tích cực trong công tác liên kết với các 

địa phương, Doanh nghiệp triển khai nhiều mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả, 

như: mô hình sản xuất lúa hữu cơ, mô hình liên kết sản xuất chanh leo, mô hình 

sản xuất hồ tiêu hữu cơ, cà phê hữu cơ, sinh thái, mô hình canh tác thông minh 

thích ứng với biến đổi khí hậu…  

- Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn.  

Tăng cường tập trung xúc tiến, mời gọi, kết nối với nhiều Doanh nghiệp để 

liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, điển hình như: ký kết Biên bản ghi 

nhớ với Công ty TNHH SXTM Đại Nam về phát triển một nền nông nghiệp hữu 

cơ (đầu tiên là phát triển trồng lúa theo hướng hữu cơ công nghệ Obi-Ong biển); 

với Công ty CPTPXK Đồng Giao về liên kết trồng và thu mua dứa nguyên liệu; 

với Công ty CP dược liệu Việt Nam liên kết thu mua dược liệu tại Cam Lộ; với 

Công ty CP tổng công ty thương mại Quảng Trị thu mua Hồ tiêu, ngô, sắn. Thông 

qua Doanh nghiệp, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã được ứng dụng và chuyển giao 

trên diện rộng vào sản xuất. Đồng thời, vai trò vị trí của Hợp tác xã, Tổ hợp tác 

được nâng lên, trở thành điểm tựa cho Doanh nghiệp liên kết với nông dân để tổ 

chức sản xuất, giải quyết được tình trạng manh mún nhỏ lẻ trong sản xuất, tạo điều 

kiện để ứng dụng cơ giới hóa và hiện đại hóa trên diện rộng. 

 Kết quả nhiều sản phẩm nông sản đã được liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 

như: Gạo hữu cơ Quảng Trị hiện đã có mặt trên thị trường 20 tỉnh, thành phố trong 

cả nước, được phân phối trong chuỗi siêu thị lớn 7 eleven; Cà gai leo An Xuân; 

Chè vằng hòa tan; Cao Dược liệu Định Sơn, Cà phê Khe Sanh, Hồ tiêu Cùa, Hồ 

tiêu Vĩnh Linh… Giúp định hình một nền sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, đảm bảo 

an toàn thực phẩm. 

- Chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây 

hàng năm khác có giá trị kinh tế cao hơn 

Giai đoạn 2016-2020 đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang 

trồng cây hàng năm là: 680,14 ha, trong đó: Năm 2016: 472,44 ha (chuyển đổi 

sang trồng đậu xanh, đậu đen xanh lồng 70, còn lại là các cây trồng cạn khác như 

ngô, lạc…); năm 2017: 51,45 ha, (chuyển đổi sang trồng ngô 49,95 ha, trồng sen 

1,5 ha); năm 2018: 19,36 ha (chuyển đổi sang trồng ngô 9,1 ha, trồng sen 5,26 ha, 

đậu xanh 3 ha, trồng hoa và cây cảnh 2 ha); năm 2019: 88,34 ha (chuyển đổi sang 

trồng ngô 7,55 ha, trồng sen 60,32 ha, đậu xanh 11,47 ha); năm 2020: 48,55 ha 
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(chuyển đổi sang trồng ngô 5,96 ha, trồng sen 0,55 ha, đậu xanh 41,74 ha, trồng 

rau 0,3 ha). 

- Rà soát tổng thể quy hoạch ba loại rừng: Đã được UBND tỉnh đồng ý cho 

phép rà soát quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, đang hoàn 

chỉnh ngoại nghiệp việc rà soát ranh giới ba loại rừng ngoài thực địa và đang xử lý 

nội nghiệp. Dự kiến đến 30/12/2020 sẽ hoàn chỉnh việc rà soát quy hoạch 3 loại 

rừng trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản 

xuất và bàn giao cho địa phương quản lý bảo vệ: Đã tham mưu trình UBND tỉnh 

triển khai rà soát diện tích quy hoạch đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu 

chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất và bàn giao cho địa phương quản 

lý theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 845/QĐ-BNN-

TCLN ngày 16/3/2016.  

Năm 2017, việc rà soát diện tích quy hoạch đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít 

xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất đã hoàn thành và được 

Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích 

chuyển đổi là 18.013,4 ha. Đến nay, có 10/14 đơn vị đã được UBND tỉnh phê 

duyệt phương án chi tiết chuyển rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất. 

Hiện tại, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thành phương án thanh lý tài sản trên 

đất để bàn giao đất cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giải 

quyết nhu cầu thiếu đất sản xuất cho các hộ gia đình.   

- Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất: Với mục 

tiêu phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng và giá trị sản phẩm từ rừng sản xuất theo Quyết định số 774/QĐ-BNN-

TCLN ngày 18/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tỉnh Quảng Trị đã phối hợp 

với Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng thành công mô hình trồng rừng gỗ lớn và 

chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Các mô hình được Tổng cục Lâm 

nghiệp đánh giá cao về tính thiết thực và hiệu quả của mô hình, là nơi trình diễn 

mô hình để tập huấn, tổ chức hội thảo đầu bờ và chia sẽ kinh nghiệm cho các hộ 

gia đình trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, học hỏi.   

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hàng năm đã trồng mới và trồng lại khoảng 7.000 - 

8.000 ha rừng sản xuất tập trung. Năm 2015, năng suất bình quân rừng trồng sản 

xuất đạt từ 60 đến 70 m
3
/ha; đến nay năng suất bình quân đã đạt 90 đến 100 m

3
/ha, 

nhờ vào việc chú trọng đến nguồn gốc, chất lượng giống và áp dụng kỹ thuật canh 

tác tiến bộ; trong đó có nhiều diện tích rừng được đầu tư thâm canh năng suất đạt 

trên 100 m
3
/ha. Từ năm 2015 trở về trước sản lượng khai thác hàng năm bình quân 

từ 500.000 đến 550.000 m
3
/năm; đến nay sản lượng khai thác bình quân đạt từ 

800.000 đến 900.000 m
3
/năm. 

- Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến và phát triển thị trường 

Đồng hành với việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản 

xuất thì việc nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến giai đoạn 2014-

2020 theo Quyết định số 919/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/5/2014 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT và các các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã được ngành 

lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị quan tâm, chủ trọng trong quá trình thực hiện.  
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Tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, khuyến khích các địa 

phương, chủ rừng chuyển đổi dần phương thức trồng rừng từ cung cấp nguyên liệu 

dăm gỗ sang kinh doanh gỗ lớn, với chu kỳ trên 10 năm, để nâng cao tỷ lệ gỗ xẽ có 

đường kính ≥ 15 cm, đạt 50 - 60%/ha, cung cấp nguyên liêu gỗ cho chế biến xuất 

khẩu, hạn chế trồng rừng kinh doanh nguyên liệu dăm và có quy hoạch quản lý 

chặt chẽ các cơ sở chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh.  

(Có biểu 2a và 2b chi tiết kèm theo) 

 

2. Hạn chế, nguyên nhân 

2.1. Hạn chế: 

-  Nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất trên địa bàn còn hạn chế, nhất là các 

chính sách thúc đẩy, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp còn ít, 

chưa đáp ứng các mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn, chưa tương xứng với tiềm 

năng và nhu cầu của tỉnh; 

-  Khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất, đặc biệt là công nghệ cao còn ít 

và chủ yếu ở mức thử nghiệm; 

-  Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là chuyển đổi trên đất lúa kém 

hiệu quả còn ít; 

2.2. Nguyên nhân: 

- Do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, đầu tư dàn trải, mang tính đồng đều trên 

từng địa phương dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao, chưa giải quyết triệt để các điểm 

nghẽn trong phát triển sản xuất; 

- Tâm lý e ngại trong ứng dụng các tiến bộ khoa học của người dân càng bị ảnh 

hưởng khi biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, tác động xấu 

đến chất lượng, hiệu quả các mô hình sản xuất mới; 

- Một số chính quyền địa phương chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong công 

tác tuyên truyền, vận động cũng như chỉ đạo người dân trên địa bàn triển khai các 

chính sách của tỉnh, trung ương. 

- Địa bàn thực hiện chủ yếu tập trung ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện cơ sở hạ 

tầng thấp kém, vùng đồng bào dân tộc với cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, trong 

khi đó sự đầu tư của các chương trình dự án chưa đồng bộ, tỷ lệ đầu tư cho hạ tầng 

thấp, chưa có đầu tư để phát triển sinh kế.  

- Mặc dù, chính quyền địa phương rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ, phát triển 

rừng, nhưng nguồn ngân sách hạn chế nên việc đầu tư cho phát triển lâm nghiệp 

chủ yếu dựa vào ngân sách Trung ương và hỗ trợ từ các nguồn vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức ODA, từ các tổ chức phi chính phủ NGO, các nguồn vốn huy động 

khác. 

2.3. Bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tới 

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, ban hành một số chính sách mới, chương trình 

hành động phù hợp với điều kiện cũng như nhu cầu phát triển của tỉnh; 

- Huy động các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm trọng điểm, giải quyết dứt điểm 

các điểm nghẽn ở từng địa phương để thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực; 

- Đẩy mạnh công tác ứng dụng, chuyển giao các mô hình sản xuất thích ứng 

với biến đổi khí hậu giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi và thực hiện các hoạt 

động đầu tư sản xuất; 
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II. Đề xuất những chƣơng trình, đề án đƣa vào chƣơng trình hành động 

của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-

2025. 

- Khuyến khích tích tụ tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; 

- Khuyến khích phát triển dược liệu gắn với Chương trình mỗi xã mỗi sản 

phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. 

- Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.  

- Đề án nâng cao chất lượng, phát triển giống cây trồng lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Dự án nâng cao năng lực Phòng cháy chưa cháy rừng giai đoạn 2021-2025. 

- Chương trình hành động xây dựng và phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Trị 

theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng 

cạnh tranh cao, phù hợp với điều kiện và lợi thế của từng vùng sinh thái, địa 

phương; 

- Tiếp tục thực hiện nội dung các Nghị quyết, Đề án về cây trồng con nuôi tạo 

sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; về nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng 

công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi,… 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ 

lớn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 đã được 

UBND tỉnh phê duyệt nhằm hình thành vùng kinh doanh rừng gỗ lớn có năng suất, 

chất lượng cao để nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng trồng, gắn kết theo 

chuỗi từ trồng rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phát triển rừng trồng gỗ lớn 

theo hướng bền vững. 

- Tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư các chương trình vào 

lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ ngân sách Nhà nước đồng thời tranh 

thủ, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cho phát triển giai đoạn 2021-2025./.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c), 

- Sở Kế hoạch- Đầu tư;                                                                                          

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, KHTC.                                                                                     
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