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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam” trong 06 tháng đầu năm 2020 
 

Kính gửi: Ban Thường trực-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị 

 

Ngày 24/7/2020, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” tỉnh Quảng Trị có văn bản số 22/BCĐ về việc báo cáo kết 

quả thưc hiện  cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

trong 06 tháng đầu năm 2020; Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-BCĐ ngày 20/4/2020 

của Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết 

quả thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2020 như sau: 

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra góp phần thực hiện 

thành công tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; ngay từ đầu năm Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã ban hành chương trình công tác trọng tâm; ký cam kết thực hiện nhiệm 

vụ giữa Lãnh đạo Sở với Lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành nhằm chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị trong toàn ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ 

và quyết liệt. Ngành đã tích cực tham mưu UBND tỉnh, nỗ lực tìm kiếm kêu gọi, 

thu hút đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp để liên kết triển khai sản xuất nông 

nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường,... gắn 

với chế biến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu các nông sản chủ lực nhằm nâng 

cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp đạt 

được những thành tựu quan trọng; vụ Đông Xuân 2019 - 2020 được mùa toàn 

diện (năng suất lúa đạt 58,7 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt trên 16,63 vạn tấn) 

cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt ngành hàng lúa gạo được mùa kép “được 

mùa, được giá” giúp nâng cao giá trị sản xuất của ngành, góp phần thực hiện 

thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của Tỉnh và giúp khắc phục 

một phần những thiệt hại do dịch bệnh Covid 19 gây ra và góp phần đưa tốc độ 

tăng trưởng ngành nông - lâm - thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2,0%. 

Trong đó, các nội dung phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “ 

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 06 tháng năm 2020 của ngành, 

bao gồm: 

1. Phối hợp cùng các Sở, ban ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp trong việc hình thành liên 

kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm, thủy hải sản được sản xuất 

trên địa bàn tỉnh: 

- 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 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 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). 

2. Xây dựng chính sách và áp dụng các biện pháp thích hợp để hỗ trợ 

hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng nông sản để 

tăng cường liên kết trong chuỗi hàng Việt Nam gắn với quản lý chất lượng 

và an toàn thực phẩm: 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành ban 

hành Hướng dẫn liên ngành số 610/HDLN-SNN-STC-NHNN ngày 14/4/2020 

về thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND 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 đọan 2020-2025, định hướng đến năm 2030;Đồng 

thời, ban hành Quyết định số 214/QĐ-SNN ngày 08/07/2020Về việc thành lập 

Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ dự án liên kết năm 2020. Ngày 

05/05/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-

SNNvề việc phê duyệt thuyết minh dự án liên kết với Công ty Cổ phần Nafood 

Tây Bắc nhân rộng vùng trồng và tiêu thụ chanh leo phục vụ chế biến và xuất 

khẩu, thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 và Quyết định số 

141/QĐ-SNNvề việc phê duyệt thuyết minh dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ 

Chuối già lùn Nam Mỹ ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm 

thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020. Ngày 09/07/2020, Sở tiếp 

tục ban hành Quyết định số 215/QĐ-SNNvề việc phê duyệt thuyết minh dự án 

liên kết với Công ty Cổ phần Nafood Tây Bắc nhân rộng vùng trồng và tiêu thụ 

chanh leo phục vụ chế biến và xuất khẩu (bổ sung), thuộc Chương trình MTQG 

xây dựng NTM năm 2020. 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-ho-so-de-nghi-ho-tro-du-an-lien-ket-nam-2020-1628054/
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https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/qd-v-v-phe-duyet-thuyet-minh-du-an-lien-ket-voi-cong-ty-co-phan-nafood-tay-bac-nhan-rong-vung-trong-va-tieu-thu-chanh-leo-phuc-vu-che-bien-va-xuat-khau-thuoc-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-ntm-nam-2020-1578331/
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https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/qd-v-v-phe-duyet-thuyet-minh-du-an-lien-ket-san-xuat-va-tieu-thu-chuoi-gia-lun-nam-my-ung-dung-cong-nghe-cao-dam-bao-an-toan-thuc-pham-thuoc-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-ntm-nam-2020-1578317/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/qd-v-v-phe-duyet-thuyet-minh-du-an-lien-ket-san-xuat-va-tieu-thu-chuoi-gia-lun-nam-my-ung-dung-cong-nghe-cao-dam-bao-an-toan-thuc-pham-thuoc-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-ntm-nam-2020-1578317/
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https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/qd-v-v-phe-duyet-thuyet-minh-du-an-lien-ket-voi-cong-ty-co-phan-nafood-tay-bac-nhan-rong-vung-trong-va-tieu-thu-chanh-leo-phuc-vu-che-bien-va-xuat-khau-bo-sung-thuoc-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-ntm-nam-2020-1629968/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/qd-v-v-phe-duyet-thuyet-minh-du-an-lien-ket-voi-cong-ty-co-phan-nafood-tay-bac-nhan-rong-vung-trong-va-tieu-thu-chanh-leo-phuc-vu-che-bien-va-xuat-khau-bo-sung-thuoc-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-ntm-nam-2020-1629968/


Bên cạnhđó, từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉđạoChi 

cục Phát triển nông thôn tổ chức 03 sự kiện xúc tiến thương mại, gồm: 

- Trưng bày sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tại Hội nghị toàn quốc 

hệ thống văn phòng NTM các cấp năm 2020 tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, quy mô 

18 gian hàng, trong đó tỉnh Quảng Trị 10 gian hàng, 04 tỉnh Quảng Nam, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Bình và Hà Tỉnh mỗi tỉnh 02 gian. 

- Phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh tổ chức Triển lãm sản phẩm OCOP, sản 

phẩm công nghiệp nông thôn, nông nghiệp an toàn tại Công viên Lê Duẩn, TP 

Đông Hà. Quy mô 20 gian hàng, trong đó sản phẩm OCOP tỉnh 10 gian, sản 

phẩm tiêu biểu của các HTX, THT của Hội viên Phụ nữ tỉnh 10 gian hàng. 

- Tổ chức tham gia Sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với 

văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra từ ngày 23 – 27/7/2020 ở tuyến phố 

đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Thành phố Hà Nội với 06 gian hàng và hơn 20 sản 

phẩm của 07 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trong đó có 06 sản phẩm OCOP. 

Bên cạnh đó, Chi cục PTNT đã kết nối cho 08 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

tham gia Hội chợ OCOP hè Quảng Ninh 2020, Hội chợ nông nghiệp huyện Hòa 

Vang, TP Đà Nẵng. Thông qua Chi cục Phát triển nông thôn đăng ký gian hàng, 

các đơn vị được miễn từ 50 - 100% tiền thuê gian hàng. 

Dự kiến trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục giao Chi cục 

phát triển nông thôn tiếp tục làm dầu mối chủ trì tham gia 02 – 03 sự kiện hội 

chợ thương mại trong nước cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất các sản 

phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh tham gia. 

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giám sát sản 

xuất, kinh doanh nông sản an toàn; trọng điểm là các hộ sản xuất, kinh 

doanh nhỏ lẻ; đảm bảo các xã được công nhận nông thôn mới đáp ứng tiêu 

chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản duy trì và làmtốtcông tác giám sát 

chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản:Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã đa dạng hóa chủng loại sản phẩm giám sát (các sản phẩm 

chủ lực của tỉnh đều được lấy mẫu giám sát), đặc biệt đã giám sát 700 hoạt chất 

thuốc BVTV trên rau, quả, gạo. Số mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản được lấy là 

564; số mẫu vi phạm an toàn thực phẩm là 05 mẫu, chiếm tỷ lệ 0,86%, trong đó 

chỉ tiêu vi phạm là: hàn the trên chả (01 mẫu); 02 mẫu rau có phát hiện các hoạt 

chất thuốc BVTV là: Chlorpyrifos Ethyl, Imidacloprid, Pirimlphos-ethyl (đây là 

những hoạt chất không được đăng ký sử dụng trên rau theo quy định tại Thông 

tư 03/2018/TTBNNPTNT ngày 9/02/ 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban 

hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt 

Nam); 01 mẫu Táo xanh có hoạt chất Cypermethrin , vượt giới hạn cho phép 

theo quy định tại Thông tư 50/2016/TTBYT, hoạt chất Carbendazim cấm sử 

dụng tại Quyết định 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017; 01 mẫu Nho xanh 

phát hiện dư lượng Hydroxycarbofuran và Carbofurancấm sử dụng theo Quyết 



định 4154/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/10/2017, 02 mẫu Táo xanh và Nho xanh 

được cơ sở kinh doanh cho rằng có nguồn gốc trong nước. Các đơn vị trong 

ngành đã lấy 08 mẫu vật tư nông nghiệp tại các cơ sở kinh doanh để kiểm tra 

chất lượng và hiện nay đang chờ kết quả. 

Công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất 

lượng, ATTP; xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản 

an toàn luôn được Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm, chú trọng. Phong trào 

sản xuất hữu cơ, thực hành sản xuất tốt ở tỉnh Quảng Trị trong 06 tháng đầu năm 

được chú trọng đẩy mạnh. Vụ Đông xuân 2019-2020, Sở Nông nghiệp và PTNT 

tiếp tục đồng hành với các Doanh nghiệp phối hợp với các địa phương chủ động 

triển khai xây dựng cánh đồng lớn; đồng thời có các chính sách mời gọi các đơn 

vị, tổ chức, doanh nghiệp vào liên liết sản xuất, bao tiêu sản phẩm như Trung 

tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị, Công ty Cổ phần nông sản hữu cơ 

Quảng Trị, Tập đoàn Quế Lâm ... Kết quả có trên 694 ha liên kết sản xuất lúa 

bao tiêu sản phẩm cho người dân. Ngoài cây lúa, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp 

tục kết nối với Công ty Oganicmor để liên kết sản xuất hồ tiêu hữu cơ với quy 

mô hơn 100 ha tại huyện Gio Linh và Vĩnh Linh; liên kết với Công ty Nafood 

Tây bắc để trồng và tiêu thụ chanh leo với quy mô 32 ha tại Hướng Hóa và các 

địa phương khác. Tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Sumitomo-Nhật Bản để triển 

khai nông nghiệp mô hình công nghệ cao trồng dưa lưới tại vùng cát, vùng đồi 

các huyện Gio Linh, Triệu Phong và TP Đông Hà. Kết nối với Khu du lịch sinh 

thái Hồng Công thực hiện Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ 12 ha chuối Già 

lùn Nam Mỹ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo ATTP tại xã Vĩnh 

Sơn huyện Vĩnh Linh.Sở Nông nghiệp và PTNT đã tăng cường kết nối với nhiều 

tổ chức đơn vị để hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình sản xuất hữu cơ, hướng hữu 

cơ, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng mô hình chuỗi liên kêt nông lâm thủy 

sản, nhiều sản phẩm được xuất khẩu như tiêu, chanh leo đẩy mạnh phong trào 

sản xuất sản phẩm sạch trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nông 

sản, giảm dư lượng thuốc BVTV, thuốc kháng sinh trong nông sản, bảo vệ môi 

trường sinh thái, sức khỏe cộng đồng. Thực hiện quản lý ATTP theo chuỗi, gắn 

kết với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm để đưa sản phẩm đảm bảo 

ATVSTP đến tay người tiêu dùng. 

Sở Nông nghiệp và phát triên nông thôn đã tổ chức triển khai Đề án thí điểm 

“mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm, thủy sản an toàn” với 03 chuỗi: 

chuỗi thịt heo an toàn, chuỗi rau an toàn, chuỗi thịt gà an toàn. Đồng thời, tăng 

cường thanh tra, kiểm tra, thẩm định, chứng nhận cơ sở SXKD nông lâm thủy 

sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP: trong 06 tháng đầu 

năm, các đơn vị thuộc Sở đã thẩm định định kỳ 30 cơ sở. Kết quả: xếp loại B 27 

cơ sở; xếp loại C 02 cơ sở; 01cơ sở tạm ngừng hoạt. Số Giấy chứng nhận cơ sở 

đảm bảo ATTP đã cấp còn hiệu lực lũy kế đến thời điểm này là 326; Tiến hành 

thanh tra, kiểm tra 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: Theo báo cáo 

của các huyện, thành phố, thị xã lũy kế đến nay có 11.850 cơ sở đã ký cam kết 

sản xuất thực phẩm an toàn, tỷ lệ ký cam kết chiếm 61,7%; Kiểm tra, thanh tra 



chuyên ngành về vật tư nông nghiệp: Tổng số cơ sở kinh doanh VTNN được 

kiểm tra 06 tháng đầu năm là 646 cơ sở, Xử phạt 20 cơ sở vi phạm với số tiền là 

7.750.000đ về hành vi kinh doanh thuốc thú y hết hạn sử dụng, kinh doanh phân 

bón không có tên nhà sản xuất trên bao bì. Các cơ sở vi phạm về địa điểm, dụng 

cụ PCCC, an toàn lao động khi tiếp xúc với hóa chất độc hại, mở sổ sách ghi 

chép hóa đơn xuất nhập phân bón và thuốc BVTV các đơn vị đã lập biên bản 

nhắc nhở. 

Các đơn vị trực thuộc Sở theo nhiệm vụ được phân công thực hiện tốt các 

nhiệm vụ quản lý ATTP như quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV, kiểm 

soát giết mổ, quản lý các cơ sở chế biến theo hướng dẫn của các Cục chuyên 

ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau: 

- Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức cho người 

dân; qua đó đã chuyển tải thông tin về các quy định đảm bảo ATTP trong sản 

xuất, chế biến nông lâm thuỷ sản, các văn bản QPPL về vật tư nông nghiệp, văn 

bản xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, đặc biệt việc thu gom, xử lý bao bì 

thuốc BVTV sau sử dụng đã được chú trọng,.. vì vậy đã góp phần nâng cao dần 

nhận thức về vấn đề ATTP của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. 

- Đã tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều đoàn thẩm định các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm 

thuỷ sản theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT và các hướng dẫn 

khác của các Cục chuyên ngành. 

+ Lấy mẫu giám sát ATTP được chú trọng về chủng loại sản phẩm, gia tăng 

số mẫu nông lâm thủy sảnvà gia tăng chỉ tiêu giám sát. 

+ Bằng hình thức thanh tra, kiểm tra nhắc nhỡ thường xuyên nên ý thức 

chấp hành về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm của người dân ngày nâng càng 

cao. 

+ Các vụ vi phạm về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong chăn nuôi và 

thú y thường gặp ở lỗi nhẹ, không có trường hợp vi phạm ở mức độ nghiêm 

trọng và dẫn đến truy tố hình sự. 

+ Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC đề nghị cấp GCN cơ sở đủ điều 

kiện ATTP đã được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

4. Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng và phát triển bền vững; kêu gọi, liên kết các doanh nghiệp, nhà 

đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào sản xuất nền nông nghiệp công nghệ 

cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao giá trị và chất lượng 

sản phẩm nông nghiệp: 

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững; ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân 

rộng các dự án, mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, có hiệu quả theo 



hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; ngành Nông nghiệp và 

PTNT đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

mới theo hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị theo chuỗi liên kết, 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất trên quy mô lớn hơn, có 

sự liên kết với doanh nghiệp,... tạo sản phẩm hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; góp phần 

gia tăng tốc độ tăng trưởng nông-lâm-thủy sản, nâng cao thu nhập cho người dân 

nông thôn, tạo thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. 

Kết quả trên một số lĩnh vực chính: 

* Trồng trọt: 

Vụ Đông Xuân 2019-2020: toàn tỉnh gieo trồng 29.028,37 ha cây lương 

thực có hạt, (tăng 0,18% so với cùng kỳ năm trước); sản lượng lương thực có hạt 

đạt 166.327 tấn, đạt 63,97% chỉ tiêu sản lượngcả năm 2020), trong đó: 

Cây lúa: Diện tích gieo trồng 26.097.87 ha, đạt 103% kế hoạch, tăng 0,21% 

so vơi cung ky năm trước. Vụ Đông Xuân 2019-2020 tiếp tục được mùa lớn, 

năng suất đạt 58,7 tạ/ha, sản lượng đạt 153.139,717 tấn, tăng 0,67% so với năm 

ngoái. 

Diện tích lúa chất lượng cao 21.000 ha, đạt 80,7% diện tích gieo trồng (tăng 

0,38% so với vụ Đông Xuân 2018-2019). 

Cây ngô: Diện tích gieo trồng ước đat 2.930,5 ha, tương đương cùng kỳ năm 

trước. Vụ Đông Xuân năm nay ngô rất được mùa, dự kiến năng suất ngô đạt 45 

tạ/ha, cao hơn cùng kỳ năm trước 4,9 tạ/ha, sản lượng ước đạt 13.187,25 tấn, 

tăng 2,3% (1.440,2 tấn) so với cùng kỳ năm trước. 

Các cây ngắn ngày khác đạt năng suất và sản lượng cao hơn so với năm 

trước. Cây công nghiệp dài ngày (cao su, cà phê, hồ tiêu): được chú trọng quan 

tâm đầu tư các khâu trong chăm sóc, chuẩn bị diện tích để trồng mới và tái canh 

theo kế hoạch, xử lý dịch bệnh và xây dựng các mô hình an toàn dịch bệnh. 

Vụ Hè Thu 2020: Đến nay, toàn tỉnh cơ bản đã gieo cấy xong lúa vụ Hè 

Thu, diện tích ước đạt 22.355 ha. Nhìn chung các địa phương bố trí cơ cấu giống 

và gieo cấy cơ bản đảm bảo theo khung thời vụ đề ra. Cây lúa sinh trưởng và 

phát triển tốt, chưa có diện tích lúa cháy do thiếu nước tưới; Đã chuyển đổi được 

131,15 ha đất trồng lúa thiếu nước sang trồng các loại cây trồng cạn như dưa 

hấu, đậu xanh, ngô. 

Cây ngô: Toàn tỉnh gieo trồng được 717,4 ha/1.000 ha, đạt 72% kế hoạch, 

hiện nay cây ngô đang ở giai đoạn 4-5 lá, trà sớm 6-7 lá, thời gian qua trên địa 

bàn tỉnh có các đợt mưa dông nên cây ngô ngô sinh trưởng và phát triển khá tốt. 

Cây Lạc: Đã gieo được 146/500ha, đạt 29,1% kế hoạch, lạc đang ở giai đoạn 

phân cành, trà sớm phát triển củ, cây sinh trưởng và phát triển tốt. 



* Chăn nuôi, thú y: 

Chăn nuôi đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang 

trại, tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công 

nghệ cao được mở rộng; nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học đang được 

phổ biến, nhân rộng. Toàn tỉnh hiện có 112 trang trai, gia trại chăn nuôi nuôi 

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

công (liên kêt vơi cac công ty thức ăn chăn nuôi ), 64 trang trại đã được cấp giấy 

chứng nhận trang trại, 03 trang trai chăn nuôi đa đươc cấp giấy chưmg nhân 

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

toàn thực phẩm. Nhiều doanh nghiệp đã lập dự án đầu tư vào chăn nuôi. Các liên 

kêt trong sản xuất chăn nuôi đa 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 đượcsố lượng san phẩm lớn va chất lượng cho thị trường. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nên tổng đàn lợn 

giảm.Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 6 tháng đạt 17.354 tấn, giảm 

20,46% so cùng kỳ (đạt 42,84% kế hoạch cả năm). 

Việc áp dụng khoa hoc kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi tiếp 

tục được quan tâm, khuyến khích, thúc đẩy; các mô hình chăn nuôi theo phương 

thức công nghiệp, bán công nghiệp áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như: chuồng 

kín, tự động hóa các khấu thức ăn, nước uống, tiêu độc khử trùng,... được áp 

dụng rộng rãi. Các giải pháp áp dụng xử lý chất thải chăn nuôi như Biogas, đệm 

lót sinh học ngày càng được nhấn rộng góp phần nấng cao chất lượng sản phẩm, 

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

* Trên lĩnh vực thuỷ sản: 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại thủy sản và triển khai mạnh 

mẽ các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Quyết 

định 48/2010/QĐ-TTg; với thời tiết, ngư trường thuận lợi nên khai thác và nuôi 

trồng thủy sản tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước. 

Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 19.433 tấn, (đạt 52,52% 

kế hoạch năm, đạt 115,18% so với cùng kỳ). Trong đó: khai thác: 15.902 tấn 

(tăng 18,05% so cùng kỳ 2019); sản lượng nuôi trồng: 3.541 tấn (tăng 4,55% 

cùng kỳ 2018). 

Ngành nông nghiệp PTNT đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về công tác giống, xử lý môi trường nuôi, tích 

cực chỉ đạo hướng dẫn nuôi trồng thuỷ sản theo khung lịch thời vụ của tỉnh, nhất 

là triển khai các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi hai giai đoạn 

nhằm giám sát bảo vệ môi trường và nâng cao năng suất sản lượng. 

Từ cuối tháng 3 năm 2020 đến ngày 15/6/2020, dịch bệnh trên tôm nuôi đã 

xảy ra tại địa bàn 03 xã, phường (Vĩnh Sơn, Hiền Thành, Đông Giang) của 02 

huyện, thành phố (Vĩnh Linh, Đông Hà) với tổng diện tích bị bệnh 49,58 ha. 

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

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



Đối với các hộ có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh nguy hiểm, đã 

kịp thời cấp hóa chất dập dịch nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, trong 6 

tháng đầu năm 2020 đã cấp 8.160 kg hóa chất chlorine hỗ trợ dập dịch. 

* Trên lĩnh vực lâm nghiệp: 

Bằng các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế trung ương, ngân sách tỉnh, chương 

trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và các nguồn vốn khác (của các 

doanh nghiệp, của người dân,...), ngành đã phối hợp với các địa phương, chỉ đạo 

các đơn vị, các chủ rừng xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động bảo vệ, 

phát triển rừng; chủ động rà soát, thiết kế các hạng mục lâm sinh và hạ tầng lâm 

sinh làm cơ sở triển khai, khai thác hợp lý các diện tích rừng trồng sản xuất tập 

trung, ổn định độ che phủ rừng, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất lâm 

nghiệp trên địa bàn. 

Công tác quản lý rừng luôn được chú trọng; Kịp thời cập nhật nắm vững 

diễn biến tài nguyên rừng. Hướng dẫn các địa phương, chủ rừng xây dựng 

phương án chi tiết chuyển đổi rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang phát 

triển rừng sản xuất. Đến nay đã có 10 đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt 

Phương án chi tiết. Còn 04 đơn vị còn lại (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải và UBND 

thị xã Quảng Trị) đang chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ để trình phê duyệt... Thực hiện 

nghiêm túc việc chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo theo quy định, ổn định 

quy hoạch 3 loại rừng, phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Duy 

trì và phát triển các mô hình quản lý rừngbền vững theo tiêu chuẩn FSC; các mô 

hình chuyển hóa và trồng rừng gỗ lớn. 

Việc kiểm tra giám sát khai thác, xác nhận lâm sản khai được thực hiện 

thường xuyên, chặt chẽ. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác gỗ và cây 

phân tán đạt 536.891 m
3
, (giảm 4,47% so với cùng kỳ năm trước). 

5. Phương hướng, nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2020: 

-Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động trong toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động trong toàn Ngành và các doanh nghiệp, hộ sản xuất 

các mặt hàng, sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác vận 

động công chức, viên chức trong toàn ngành thay đổi nhận thức và hành vi trong 

mua sắm tài sàn công, sinh hoạt và tiêu dùng hàng ngày, tạo thói quen khi mua 

sắm, tiêu dùng; ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có chất 

lượng do các doanh nghiệp, nhà sản xuất trên địa bàn tỉnh làm ra góp phần làm 

cho cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thật sự thiết 

thực và hiệu quả. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững; kêu gọi, liên kết các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 

và ngoài nước đầu tư vào sản suất nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 

hũư cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao giá trị và chất lưọng sản phẩm nông nghiệp. 

Tổ chức các buổi hội thảo liên kết nhà sản xuất với người tiêu dùng. Nghiên cứu 



ứng dụng khoa học kỹ - công nghệ, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh của sản 

phấm, hàng hóa, phối họp bảo vệ thương hiệu sản phẩm các mặt hàng nông 

nghiệp cho nhà sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây, là báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” 06 tháng đầu năm 2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT. Kính đề nghị Ban Thường trực- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét, 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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