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  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:   225  /BC-SNN      Quảng Trị, ngày  22   tháng  7   năm  2020 
 
 

BÁO CÁO 

Kết quả 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP  ngày 16/5/2016 

của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 
                                

                         

                               Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư  

 
 

Thực hiện Công văn số 990/SKH-DN ngày 30/6/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và 05 năm thực hiện Nghị quyết 

35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của 

tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện 

như sau: 

Phần I. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng đầu 

năm 2020. 

1.Kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng đầu năm 2020. 

1.1. Về công tác cải cách thủ tục hành chính. 

 6 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành các văn bản chỉ đạo các 

phòng, cơ quan hành chính trực thuộc Sở triển khai thực hiện rà soát các thủ tục 

hành chính được Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố và theo dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh. Kết quả được công bố tại các Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 

10/01/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT, tiến hành xây dựng quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính cả 3 cấp, cụ thể: cấp tỉnh: 116 thủ tục, cấp huyện: 

17 thủ tục, cấp xã: 08 thủ tục. Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 12/3/2020, trong 

đó  TTHC thay thế cấp tỉnh: 01, cấp huyện: 01; TTHC bãi bỏ: 05; sửa đổi, bổ sung: 

02. Quyết định công bố số 1061/QĐ-UBND ngày 23/4/2020, trong đó TTHC công 

bố mới lĩnh vực chăn nuôi 04; TTHC đề nghị bãi bỏ cấp tỉnh: 02, cấp huyện: 03. 

Hiện nay, vẫn đang tiếp tục rà soát trình UBND tỉnh công bố và xây dựng quy trình 

nội bộ đối với các TTHC được công bố mới; chỉ đạo các phòng, cơ quan luôn chủ 

động rà soát các Quyết định công bố của Bộ Nông nghiệp và PTNT để trình UBND 

tỉnh ban hành. Đặc biệt, trong Quý II/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đăng ký 

đề nghị nâng mức dịch vụ công trực tuyến đối với 06 TTHC tại văn bản số 

625/SNN-TCHC ngày 15/04/2020. 

Công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên 

Trang thông tin điện tử Sở, phối hợp công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
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công tỉnh. Trong quý II/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT không nhận được phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. 

1.2. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 

- 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã giao Chi cục PTNT đã hỗ trợ cho 30 đơn vị là 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh (trong đó có 10 doanh 

nghiệp) tham gia triển lãm sản phẩm OCOP  tại Hội nghị toàn quốc hệ thống văn 

phòng điều phối nông thôn mới tại Quảng Trị; Hỗ trợ 02 Doanh nghiệp và 02 cơ sở 

sản xuất tham gia hội chợ tại nông nghiệp Hòa Vang tại Đà Nẵng. Hỗ trợ 02 doanh 

nghiệp và 02 cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia hội chợ OCOP tại Quảng Ninh. 

- Tham mưu cho Ban Điều hành, UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận  

cho 19 sản phẩm OCOP  trên địa bàn toàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình năm 2019, thông tin sản phẩm OCOP cho UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc triển khai chương trình mỗi xã 

một sản phẩm, lập kế hoạch và dự toán thực hiện chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị năm 2020. 

- Tổ chức gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP tại Hội nghị tổng 

kết toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối năm 2020 tại tỉnh nhà. 

- Chủ trì tổ chức nghiệm thu và hỗ trợ  sau đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp nhà 

máy chế biến cà phê công suất 5.000 tấn/năm của Doanh nghiệp tư nhân Đình Tàu 

tại Thôn Cợp, xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị theo Nghị định 

57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

 

1.3.Các mô hình liên kết sản xuất  theo chuỗi giá trị 

- Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, là vụ thứ 7, tiếp tục đồng hành với  Công ty Cổ 

phần nông sản hữu cơ Quảng Trị triển khai liên kết với các HTX/THT sản xuất gần 

100 ha  lúa hữu cơ trên địa bàn 03 huyện. Doanh nghiệp hỗ trợ 100% giống lúa và  

phân bón hữu cơ Ong biển, thu mua lúa tươi tại ruộng cho nông dân. Lúa sinh 

trưởng và phát triển tốt, năng suất lúa tươi ước đạt 70-75 tạ/ha, nông dân có lãi bình 

quân 30 triệu đồng/ha, cao gấp đôi so với sản xuất truyền thống. Ngoài ra, môi 

trường sinh thái nông thôn tiếp tục được phục hồi, sức khỏe người sản xuất và tiêu 

dùng được nâng lên. 

- Mô hình liên kết sản xuất chanh leo: Vụ Đông Xuân 2019-2020 tiếp tục đồng 

hành với Công ty Nafood để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất chanh leo xuất 

khẩu với quy mô 32 ha. Chanh leo năm nay rất được mùa, năng suất bình quân 30-35 

tấn/ha. Với giá thu mua bình quân 12.000 đồng/kg tại ruộng, cho thu nhập trên 300 triệu 

đồng/ha. Như vậy, sau 5 tháng trồng, trừ chi phí ban đầu, nông dân có lãi bình quân 150 

triệu đồng/ha. Từ nguồn vốn Nông thôn mới, năm 2020 tiếp tục hỗ trợ nông dân trồng 

chanh leo có liên kết với quy mô 20 trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Công ty Sumitomo (Nhật Bản)  thực hiện mô hình ứng dụng nông 

nghiệp Công nghệ cao: Năm 2020, tiếp tục phối hợp với Công ty Sumimoto - Nhật bản  
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triển khai mô hình trồng dưa lưới theo công nghệ Nhật Bản tại xã Trung Giang, huyện 

Gio Linh và vườn thực nghiệm của Trung tâm Giống cây trồng-vật nuôi tỉnh 

(Phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà),...  

1.4. Tình hình chế biến các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh 

- Tổng số cơ sở  do ngành quản lý đến hiện tại là 405 cơ sở (372 cơ sở đang 

hoạt động, 33 cơ sở tạm ngừng hoạt động). Trong đó; 27 cơ sở sản xuất nước đá 

bảo quản; 378 cơ sở chế biến nông lâm thủy sản . Đa số các cơ sở đã chấp hành tốt 

các điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm, một số ít cơ sở do tính chất mùa vụ 

cộng, mới đi vào sản xuất, chưa hiểu rõ các quy định nên giấy chưa làm thủ tục để 

được kiểm tra cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo 

quy định.  

- Các cơ sở chế biến nông sản chủ yếu là chả, cà phê, cao thực vật và đậu 

phụ…Từ đầu năm đến nay giá thịt lợn cao nên các sản phẩm thịt và chế biến từ thịt 

lợn tiêu thụ chậm; Cà phê chưa đến mùa vụ nên các nhà máy đang tạm ngừng hoạt 

động, chỉ có các cơ sở chế biến cà phê bột hoạt động quanh năm nhưng sản lượng 

thấp do mới đưa ra thị trường chưa cạnh tranh được với các hãng cà phê lớn đã có 

từ lâu. 

- Các cơ sở chế biến thủy sản chủ yếu là cá hấp sấy khô, tàu cá, nước đá bảo 

quản thủy sản, nước mắm. Nước mắm chủ yếu là tiêu thụ trong nước. Cá hấp sấy 

khô đa số là nhỏ lẻ, hộ gia đình, có 04 công ty: Cty TNHH Ngọc Tuấn Surimi sản 

xuất surimi và cá hấp sấy khô, Cty TNHH thủy sản liên hiệp quốc tế Elites Việt 

Trung kinh doanh thủy sản đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc; Công ty TNHH 

Phương Oanh, Công ty TNHH Bảo Trâm kinh doanh sản phẩm cá hấp phơi khô 

xuất khẩu sang Trung Quốc. 

2.Những khó khăn, tồn tại hạn chế 

- Sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản mang tính nhỏ lẻ. Dịch bệnh trong 

nông nghiệp và thuỷ sản; dịch bệnh Covid-19 ở người ảnh hưởng đến quá trình sản 

xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như công tác quản lý chất lượng sản 

phẩm. 

- Các cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh của nhiều 

doanh nghiệp còn manh mún và nhỏ lẻ, trang thiết bị còn thiếu, trình độ hạn chế 

nên rất khó áp dụng các quy định của thực hành nông nghiệp tốt, tiến bộ khoa học 

công nghệ tiên tiến, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến... dẫn đến năng suất và 

chất lượng không được như mong muốn; một số mặt hàng sản xuất theo thời vụ: 

chế biến cá, chế biến cà phê… nên khó khăn trong việc giám sát định kỳ về vệ sinh 

an toàn thực phẩm. 

- Nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của ngành không có, chủ 

yếu thực hiện thông qua lồng ghép với các chương trình khác. 

Phần II. Đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2016-2020 

I.Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2016-2020 
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1.Kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2016-2020. 

1.1. Cải cánh thủ tục hành chính, tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh 

nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện cơ cấu bộ máy cơ quan Sở và các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc để chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao 

theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/2/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị. 

Đã triển khai nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở nhằm nâng cao hiệu quả 

sử dụng như: đăng tải, cập nhật, thông tin chỉ đạo, hỗ trợ  kỹ thuật cần thiết đối với 

các cơ quan, đơn vị cũng như các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh.  

Tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính cũng như địa chỉ 

tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc giải 

quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan Sở và trên Website của Sở, đồng thời đã 

có các văn bản chỉ đạo đối với các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có thu trong ngành 

thực hiện nghiêm túc công tác thu phí, lệ phí theo đúng quy định của nhà nước chủ 

yếu bao gồm: thu phí kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, lệ phí kiểm tra chất lượng nông 

lâm thuỷ sản, phí xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, kiểm soát lâm sản, tàu cá... 

Từ 01/8/2019 việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC  được thực hiện 

tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 100% thủ tục hành chính đều trả trước 

và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hẹn cho người dân và doanh nghiệp. 

Đối với Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; hiện nay Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã rà soát và đăng ký 14 dịch vụ công mức độ 3, 01 dịch vụ công mức độ 4. 

Để phát sinh hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện nộp hồ sơ qua 

hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông qua các buổi họp, làm việc với người dân, 

doanh nghiệp, thông qua bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh. Đối với việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích, hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT vẫn đang tiếp tục thực hiện 

tuyên truyền cho người dân, tổ chức; chỉ đạo cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công tỉnh tuyên tuyền cho người dân để thực hiện. 

Các đơn vị được giao đã công khai, minh bạch hoá thông tin không có tình 

trạng gây nhũng nhiễu, khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay người 

sản xuất. 

1.2. Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều 

chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

* Về công tác quy hoạch: Thực hiện Quyết định số 321/2011/QĐ-TTg ngày 

02/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; Chỉ thị số 2039/CT-BNN-KH ngày 20/6/2014 
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của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo hướng nâng cao gi á trị gia tăng và phát triển bền vững ; Tỉnh ủy Quảng Trị đã 

ban hành Nghị quyết 04/NQ- TU ngày 20/4/2017 về đẩy mạnh cơ cấu lại nông 

nghiệp gắn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây 

dựng Kế hoạch hành động số 928/KHHĐ - SNN về thực hiện Đề án Tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững , 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 về 

việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững  làm cơ sở để hoạch 

định các chính sách và xây dựng các định hướng, kế hoạch phát triển ngành nông 

nghiệp của tỉnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.  

- Ngành đã tham mưu xây dựng nhiều dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh, 

bao gồm: Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 về 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 năm 2015; Nghị 

quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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; ... 

- Ngoài ra, Ngành nông nghiệp và PTNT cũng đã dự thảo Đề án khuyến khích 

tích tụ ruộng đất đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. 

- Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định: Quyết định ban 

hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện đảm bảo an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn  tỉnh; 

Quyết định ban hành Quiy  định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét 

duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá 

trên biển; quy đinh về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị,... 

*Một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 

nông thôn; tham gia vào chuỗi giá trị. 

 Các hình thức tổ chức kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn từng bước đổi 

mới phát triển phù hợp với cơ chế thị trường góp phần quan trọng vào việc thực 

hiện có hiệu quả dịch vụ đầu và và đầu ra cho sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hoá 

phát triển. Công tác chuyển đổi  hình thức quản lý của các doanh nghiệp Nhà nước 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT sang Công ty cổ phần hoặc Công ty 

TNHH một thành viên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều doanh nghiệp đang 

tập trung  triển khai xây dựng thương hiệu để chủ động hội nhập và nâng cao tính 

cạnh  tranh trong bối  cảnh hội nhập kinh tế.  
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Thực hiện Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/12/2014 về 

việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông 

lâm nghiệp; Thông tư 02/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 

27/01/2015 hướng dẫn việc xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 

công ty nông, lâm nghiệp theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; Sở Nông nghiệp & PTNT đã tích cực triển 

khai thực hiện, chỉ đạo 3 công ty Lâm nghiệp: Bến Hải, Triệu Hải và Đường 9 lập 

đề án sắp xếp, đổi mới công ty theo nội dung Nghị định số 118/2014/NĐ-CP và 

Thông tư hướng dẫn 02/2015/TT-BNNPTNT. Trên cơ sở kết quả thẩm định các Đề 

án của các Công ty, đã dự thảo Phương án tổng thể chuyển đổi, đổi mới các công ty 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phương án tổng thể đã được Bộ Nông 

nghiệp và PTNT thông qua trong tháng 6 năm 2015 và đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại văn bản 2119/TTg-ĐMDN ngày 20/11/2015. Theo đó, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã lập kế hoạch triển khai sắp xếp theo phương án: Chuyển các công ty 

Lâm nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Bến Hải, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải, Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Đường 9) thành Công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối 

đối với các công ty (dự kiến từ 40% đến 49% số cổ phần). Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ 

trình Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại 

các Công ty Lâm nghiệp. Số cổ phần còn lại sẽ được bán ưu đãi cho người lao động 

và nhà đầu tư chiến lược theo tỷ lệ phù hợp trong quá trình thực hiện cổ phần hóa 

theo quy định tại nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 

20/01/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP. 

Các hoạt động hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp: Trong giai đoạn từ 

năm 2016 cho đến tháng 6/2020, đã tiếp nhận, tham mưu xử lý hồ sơ 59 dự án 

chuyển đổi đất, rừng sang mục đích khác, với tổng diện tích chuyển đổi là 

1.024,844 ha. Các dự án đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án nộp tiền trồng 

rừng thay thế và trình HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng theo đúng quy định. 

1.3.Thu hút các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp:  

Trong những năm qua, ngành đã nhiều nỗ lực trong việc giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc các Công ty, doanh nghiệp khi đến đầu tư liên kết, sản xuất trên 

địa bàn còn gặp phải như: về quỹ đất sạch, sự đồng thuận của người dân, điều chỉnh 

các chính sách của tỉnh chưa phù hợp...được triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp 

thời được các công ty, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Với tinh thần luôn luôn cùng 

đồng hành với doanh nghiệp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, 

kinh doanh. Nhờ đó, thời gian qua, việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn đã có những kết quả tích cực. Cụ thể như sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình hợp tác liên kết với Công ty cổ phần nông 

sản hữu cơ Quảng Trị, Tập đoàn Quế Lâm, Trung tâm Giống cây trồng-vật nuôi 

Quảng Trị ... Kết quả có trên 694 ha lúa liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho 

người dân;  
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- Liên kết với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc phát triển vùng chanh leo 

xuất khẩu với diện tích đến nay là 32 ha thực hiện tại huyện Hướng Hóa và một số 

địa phương khác như Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, hiện nay chanh leo sinh 

trưởng phát triển tốt, năng suất dự kiến 30 tấn/ha, thu nhập bình quân trên 300 triệu 

đồng/ha, lãi ròng từ 100-150 triệu/ha; 

- Liên kết với Khu du lịch sinh thái Hông Công sản xuất và tiêu thụ chuối Già 

lùn Nam Mỹ theo hướng an toàn thực phẩm với quy mô bước đầu là 02 ha, hiện 

nay cây chuối sinh trưởng và phát triển khá tốt. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ 

nhiều địa phương phát triển các mô hình mới như Sâm Bố chính (Gio Linh, Triệu 

Phong, Vĩnh Linh, ĐaKrông ..), các mô hình nông nghiệp công nghệ cao như mô hình 

trồng rau thủy canh, mô hình trồng dưa lưới, mô hình trồng rau mầm đảm bảo an toàn 

thực phẩm; 

- Phối hợp với với Tập đoàn Sumitomo (Nhật bản) xây dựng thêm 01 nhà 

màng tại thôn Phương An, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong để thực hiện thêm 01 

mô hình trồng dưa lưới trên đất cát địa bàn huyện Triệu Phong, dự kiến hoàn thành 

và đưa vào sản xuất trong tháng 6/2020,...  

- Đối với Công ty TNHH SXTM Đại Nam: Tổ chức liên kết sản xuất giữa 

doanh nghiệp các HTX, tổ hợp tác về sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với quy mô 

gần 200 ha;Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình liên 

kết sản xuất nông sản sạch. (Lồng ghép các chương trình KTSN, Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới...); Xúc tiến, hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng nhà 

máy chế biến nông sản hữu cơ; Phối hợp, hỗ trợ kết nối với các HTX chuẩn bị cho 

công tác chứng nhận diện tích lúa hữu cơ theo TCVN… 

- Đối với một số Doanh nghiệp khác: Tập đoàn FLC về điều tra, khảo sát, xây 

dựng dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô 200 ha; Công ty Tuệ 

Lâm liên kết trồng và tiêu thụ Sâm Bố chính; ... 

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp và PTNT cùng với các địa phương đã tập 

trung chỉ đạo, xây dựng và định hướng phát triển mô hình theo hướng ứng dụng 

nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh vào sản 

xuất.  

Để giúp cho các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh chế biến lâm sản nắm vững, 

thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chế biến, 

hàng năm đã tổ chức các hội nghị để phổ biến các quy định tại Nghị định 

156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp, 

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về 

quản lý, truy suất nguồn gốc lâm sản...; đồng thời hướng dẫn các cơ sở, doanh 

nghiệp kinh doanh chế biến lâm sản các quy định về gỗ hợp pháp theo Hiệp định 

đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm 

sản (VPA/FLEGT); về vai trò, tác dụng, hiệu quả kinh tế, xã hội môi trường khi sản 

xuất và xuất khẩu gỗ theo Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên Minh 

Châu Âu. Phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp Luật Trồng trọt, Luật Thủy sản, 
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Luật Chăn nuôi và các văn bản liên quan để cùng phối hợp thực hiện trong quá 

trình tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thông qua nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị; hàng năm đã kiên kết hỗ trợ các doanh 

nghiệp trong quá trình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm. 

2.Những thuận lợi, khó khăn, tồn tại và nguyên nhân. 

2.1 Thuận lợi 

Trong thời gian qua, Chính phủ, tỉnh đã dành sự quan tâm lớn cho việc đẩy 

mạnh chỉ số CPI thông qua công tác cải cách hành chính, ngoài ra, Chính phủ và tỉnh 

cũng đã có những chính sách cụ thể (tín dụng, đất đai...) hỗ trợ các Doanh nghiệp 

phát triển sản xuất trên địa bàn; Hiện nay, nhiều sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

đã và đang tạo ra những bước phát triển đột phá, làm cơ sở để thu hút sự quan tâm, 

đầu tư của các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (Gạo hữu cơ, Hồ tiêu hữu cơ, dược 

liệu, chế biến lâm sản, thủy sản,...). 

2.2. Khó khăn và nguyên nhân 

Quảng Trị là một địa phương nghèo, nguồn vốn phát triển hạn chế nên khá khó 

khăn trong việc đầu tư phát triển, nhất là việc ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ 

Doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, trên địa bàn hiện nay thiếu các Doanh 

nghiệp đầu tàu, có tiềm lực thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cộng 

với quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chưa mang tính hàng hóa cao đã hạn chế sự 

đầu tư cũng như phát triển của các Doanh nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh. 

II. Kiến nghị, đề xuất giai đoạn 2021-2025 

Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2020; để tiếp tục hỗ trợ doanh 

nghiệp giai đoạn 2021-2025, cần tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm sau: 

- Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến toàn thể CBCC, doanh nghiệp và 

người dân bằng nhiều hình thức để tổ chức thực hiện tốt. Thực hiện công khai, 

niêm yết các thủ tục hành chính và quy trình thực hiện. 

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến thủ 

tục hành chính thuộc  các lĩnh vực của ngành; Kiến nghị xem xét, cắt giảm, đơn 

giản hóa TTHC; bổ sung những TTHC mới cho phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt 

nhất cho doanh nghiệp trong việc hoàn thành hồ sơ thực hiện đầu tư, thi công công 

trình các dự án. 

- Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành 

pháp luật về kinh doanh cho các doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa khọc kỹ thuật nhằm năng cao năng suất và năng lực 

cạnh tranh. 
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- Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ giúp đỡ các nhà đầu tư triển khai 

các dự án theo cam kết với tỉnh. 

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo chuỗi giá trị. Trước mắt, là thực hiện tốt 

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 và các chính sách 

hỗ trợ  doanh nghiệp khác của Trung ương và của tỉnh. 

- Tiếp nhận, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, khắc 

phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Thường 

xuyên kiểm tra và tự kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại tại các Phòng 

CMNV, các đơn vị trực thuộc. 

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, người lao động bằng các 

hình thức phù hợp, hiệu quả. Bố trí công chức, người lao động phù hợp theo chức 

danh, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm trong từng cơ quan. Tăng cường tính công 

khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ. 

 

 Trên đây, là  báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính 

phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu 

tư xem xét tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  UBND tỉnh (b/c);; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC.   
  

  

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  
 

 

 

 Trần Thanh Hiền 
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