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Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 

Thực hiện nội dung cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người 

đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019; Sở Nông nghiệp và PTNT báo 

cáo kết quả thực hiện cam kết trong 9 tháng đầu năm 2019 như sau: 

1. Tình hình quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện cam kết của tập 

thể lãnh đạo và Giám đốc Sở với BTV Tỉnh ủy 

Để triển khai các nội dung cam kết có hiệu quả, đúng tiến độ, ngay từ đầu 

năm, ngành Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tổ chức Hội nghị quán triệt nội 

dung cam kết giữa Giám đốc Sở với BTV Tỉnh ủy và tổ chức ký cam kết trách 

nhiệm giữa thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở với 

lãnh đạo Sở; ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019; Kế hoạch số 

297/KH-SNN ngày 06/3/2019 về thực hiện cam kết trách nhiệm của tập thể 

lãnh đạo và Giám đốc Sở với BTV Tỉnh ủy; Công văn số 1190/SNN-TCCB 

ngày 30/7/2019 về việc tập trung thực hiện các nội dung cam kết của Giám đốc 

Sở với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch triển khai thực hiện trên các 

lĩnh vực, nhằm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng 

bộ, quyết liệt. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tập trung triển 

khai thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đồng bộ, với phương châm đẩy nhanh tiến 

độ, nâng cao chất lượng công việc, trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất 

lượng cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tăng cường kêu gọi đầu tư, kết nối với 

các doanh nghiệp để liên kết triển khai sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch,... gắn với chế biến tiêu thụ, 

xây dựng thương hiệu cho các nông sản chủ lực của tỉnh nhằm nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào 

trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành một cách quyết liệt và đồng bộ trên tất cả 

các lĩnh vực. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2019 ngành Nông nghiệp và PTNT 

hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, không có nhiệm vụ 

nào hoàn thành chậm, quá hạn, 100% TTHC giải quyết trước hạn; các chỉ tiêu 

đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.  

2. Đánh giá tình hình thực hiện các nội dung đã cam kết: 

2.1. Tình hình thực hiện nội dung cam kết: "Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có 
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hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ 

cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025". 

Để thực hiện thành công cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững 

gắn với xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các địa 

phương xây dựng các chính sách, chủ động tiếp tục kết nối với các công ty, doanh 

nghiệp triển khai các mô hình liên kết theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, 

tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, sản xuất theo quy mô lớn, 

theo chuỗi giá trị, đặc biệt có sự phối hợp liên kết 4 nhà trong hỗ trợ đầu vào và 

tiêu thụ đầu ra sản phẩm cho nông dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, 

nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Sở, cùng chính quyền địa phương 

các cấp, đã chủ động tham mưu UBND tỉnh và chỉ đạo kịp thời, sát đúng, phù 

hợp với tình hình thực tiễn sản xuất để chính sách “Phát triển một số cây trồng, 

con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh” được triển 

khai tại các địa phương để thúc đẩy phát triển sản xuất, kích cầu sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực.  

Để tiếp tục thu hút nguồn vốn và doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, ngành Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 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; Tham mưu hoàn 

thiện Đề án: Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng 

đến 2030”. 

Tập trung tìm kiếm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghê ̣cao vào sản 

xuất nhằm thay đổi phương thức canh tác, nâng cao hiệu quả, giá trị trên đơn vị 

diện tích. Tính đến tháng 9, tiếp tục duy trì và phát triển liên kết sản xuất gạo 

hữu cơ Quảng Trị với Công ty nông sản hữu cơ Quảng Trị (QTO) với diện tích 

196 ha; chỉ đạo thử nghiệm tái canh cà phê (09 ha) bằng công nghệ Obi Ong 

biển; mở rộng diện tích cà phê sinh thái, cà phê chứng nhận theo tiêu chuẩn 4C 

với diện tích gần 500 ha; Tiếp tục hỗ trợ liên kết giữa Công ty Organic More với 

các hộ nông dân ở xã Gio An (Gio Linh), xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Linh) để duy trì và 

mở rộng sản xuất hồ tiêu hữu cơ có liên kết hơn 100 ha; xây dựng thí điểm vùng 

không nhiễm các đối tượng dịch hại và hướng dẫn quy trình canh tác hữu cơ, 

ứng dụng các chế phẩm sinh học để phòng bệnh cho cây hồ tiêu; Tiếp tục hợp 

tác với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc phát triển vùng chanh leo xuất khẩu 

với quy mô 32 ha; Chủ động phối hợp với Công ty Đồng Giao làm việc với 

UBND các huyện để thực hiện tốt các giải pháp chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ 

sản phẩm dứa cho nông dân đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy trình trồng dứa 

phù hợp trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện thành 

công Đề án vùng nguyên liệu dứa; Tiếp tục chỉ đạo, nhân rộng mô hình CSA 

trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao; Hỗ trợ liên kết giữa các nhóm hộ nông dân xã 

Gio An, huyện Gio Linh với Công ty TNHH nông nghiệp CNC Tuệ Lâm để 
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thực hiện dự án trồng thử nghiệm và tiêu thụ cây dược liệu Sâm Bố chính đạt 

hiệu quả cao; Tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) để thực hiện 

Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giữa 

UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản: Thông qua mô hình 

đã khẳng định điều kiện đất đai, khí hậu Quảng Trị (kể cả đất cát ven biển) phù 

hợp với phát triển cây dưa lưới, cho năng suất và chất lượng cao, được thị 

trường chấp nhận; Chủ động tham mưu UBND tỉnh kêu gọi, ký kết với các 

doanh nghiệp có thế mạnh về khoa học công nghệ, có thị trường tiêu thụ, xuất 

khẩu như: Công ty Camimex (Cà Mau), Công ty Đắc Lộc (Phú Yên),... để thu 

hút đầu tư vào ngành tôm và nuôi cá ngừ vây xanh trên địa bàn tỉnh. 

Trên lĩnh vực chăn nuôi toàn tỉnh hiện có 78 trang traị chăn nuôi lơṇ , 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 traị chăn nuôi đa ̃đươc̣ cấp giấy chứng nhâṇ 

VietGAPH (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 lĩnh vực chăn nuôi. 

Các liên kết trong sản xuất chăn nuôi đã góp phần đảm bảo bao tiêu đầu ra cho 

sản phẩm chăn nuôi , tăng năng lưc̣ caṇh tranh cho các thành viên tham gia liên 

kết, đáp ứng đươc̣ số lươṇg sản phẩm lớn và chất lươṇg cho thi ̣ trường. 

 Đến nay, toàn tỉnh có 52/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến có 6 - 8 

xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2019, nâng tổng số lên trên 60 xã; có 3 xã đạt 

chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019 (Cam Chính, Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy) và trình 

Trung ương thẩm định huyện đạt Cam Lộ đạt chuẩn NTM trong tháng 9/2019. 

2.2. Tình hình thực hiện cam kết: "Tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải 

pháp, huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức sản xuất nông nghiệp phục vụ 

dân sinh ứng phó với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn. Phấn đấu đảm 

bảo sản lượng lương thực có hạt đạt 26 vạn tấn, tốc độ tăng trưởng ngành 
từ 4-4,5%". 

Để chủ động ứng phó với những diễn biến bất lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT 

chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 5861/PA-UBND ngày 

24/12/2018 về "Phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng phó với tình hình 

hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019"; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ 

chức thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục 

vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh năm 2018-2019 (Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 

19/11/2018); Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 17/5/2019 về việc chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu vụ Hè Thu và Thu Đông 2019 trên địa 

bàn tỉnh; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch sản xuất Vụ Thu Đông và vụ Đông năm 

2019 trình UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất nhằm 

biến các điều kiện bất lợi thành lợi thế phát triển, áp dụng các biện pháp tưới tiêu 

khoa học; chỉ đạo công tác vận hành, điều tiết hệ thống công trình thủy lợi, đê điều 

đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, tưới tiêu phục vụ sản xuất và sinh hoạt; tổ chức phát 

động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo Công 

ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với các địa 
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phương rà soát, cân đối lượng nước ở các hồ chứa để thực hiện chuyển đổi từ cây 

lúa sang cây trồng cạn phù hợp, có giá trị kinh tế cao đối với các vùng thiếu nước.  

 Năm 2019, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, 

thách thức, đặc biệt vụ Hè Thu 2019, đầu vụ tình trạng nắng nóng diễn ra trên 

diện rộng, kéo dài gây khô hạn nặng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh 

trưởng và phát triển của cây trồng, nhất là cây lúa, cuối vụ do ảnh hưởng của bão 

số 4 (Podul) từ ngày 28/8-4/9/2019, làm đổ ngã và ngập úng gần 2.304ha lúa 

đang chuẩn bị thu hoạch, trong đó có khoảng 792 ha đã bị nảy mầm trên ruộng 

và thu hoạch về nhà nhưng không phơi được (Địa phương bị nặng như xã Gio 

Mỹ khoảng 320 tấn bị nẩy mầm…), ước sản lượng lúa bị thiệt hại khoảng 4.000 

tấn. Hơn 1.000 ha rau màu các loại bị thiệt hại (lạc, đậu các loại, sắn, môn, từ, 

tía, rau các loại). Dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát và 

lây lan trên diện rộng, tính đến nay có 116 con trâu, bò bị mắc bệnh và đã tiêu hủy 

47.246 con (2.538.889,2 kg) lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tuy gặp nhiều khó 

khăn, nhưng sản xuất nông nghiệp 9 tháng qua vẫn đạt được một số kết quả đáng 

khích lệ: 

- Vụ Hè Thu 2019 toàn tỉnh gieo cấy với diện tích 22.548,9 ha lúa, đến nay 

đã thu hoạch được trên 90%, diện tích còn lại khoảng 1.970 ha Lúa chưa thu hoạch.  

Theo ước tính năng suất lúa Hè Thu 2019 đạt 51,2 tạ/ha, thấp hơn 2,4 tạ so với 

vụ Hè Thu 2018 (do nắng nóng, khô hạn), sản lượng ước đạt 11,5 vạn tấn. Ước 

sản lượng lương thực năm 2019 đạt gần 28,57 vạn tấn, đạt 109,8% kế hoạch (26 

vạn tấn). 

- Diêṇ tích gieo trồng lúa chất lươṇg cao , lúa đặc sản ước đaṭ 37.268,6 ha, 

vượt chỉ tiêu của Nghị quyết (Chỉ tiêu nghị quyết: Đến năm 2020 diện tích lúa 

chất lượng cao, lúa đặc sản 34.500 ha).  

- Diện tích cánh đồng lớn cả năm đạt 8.297 ha, tăng 2.240,4 ha so với năm 2018.  

- Tập trung chuyển đổi từ sử dụng giống lúa dài ngày sang sử dụng giống 

ngắn ngày và cực ngắn, chuyển đổi diện tích đất lúa thiếu nước sang cây trồng cạn  

- Tận dụng, cân đối và mở rộng tối đa diện tích sản xuất các vùng có điều 

kiện tưới; đối với các vùng thiếu nước, xem xét chuyển đổi sang cây trồng cạn 

phù hợp (đã chuyển đổi 600ha). Việc kết hợp các biện pháp đồng bộ đã cung 

cấp nước kịp thời đối với 2.000ha lúa trong vụ Đông Xuân 2018-2019 và 

5.300ha (trong đó 3.500ha lúa và 1.800ha cây trồng cạn) vụ Hè Thu 2019. 

Những kết quả trên góp phần đưa tốc độ tăng trưởng Ngành đạt trên 4,61%. 

2.3. Tình hình thực hiện nội dung cam kết: “Tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao năng lực và hiệu 

quả hoạt động của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mớí”. 

Để thực hiện có hiệu quả nội dung cam kết, lãnh đạo Sở tổ chức phiên làm 

việc với các cơ quan, đơn vị quản lý trên lĩnh vực lâm nghiệp; xem xét điều 

động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trong lực lượng kiểm lâm, chú ý 
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ưu tiên bố trí cán bộ trẻ, có năng lực, tâm huyết và bản lĩnh để bố trí tại các vùng 

trọng điểm dễ xảy ra tình trạng xâm hại rừng; tăng cường phối kết hợp với các 

lực lượng thực thi pháp luật đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi xâm 

hại trái pháp luật đối với tài nguyên rừng; kịp thời thành lập 02 Tổ chốt chặn bảo 

vệ rừng tại xã Húc Nghì và xã Đakrông, huyện Đakrông. Bên cạnh đó, ban hành 

các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ rừng và phối hợp có hiệu quả với 

các lực lượng chức năng như: Công an, Hải Quan, Biên phòng và cấp ủy, chính 

quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn; chỉ đạo Chi 

cục Kiểm lâm xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp 

trong công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Đến nay, 100% 

đơn vị trực thuộc Chi cục đã xây dựng, ký kết quy chế phối hợp và đã triển khai 

hiệu quả. 

Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng, chú trọng các quy định mới của Luật Lâm nghiệp và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để tổ chức thực hiện tốt, kết quả: Tuyên 

truyền trên Đài PT truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh huyện; Báo giấy; hệ 

thống phát thanh thôn xã, Tuyên truyền lưu động, xuất bản các bản tin... thông 

qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

cộng đồng, các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng và 

phát triển rừng.   

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt, kéo dài, 

nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, Sở đã kịp thời trình UBND tỉnh ban các văn bản 

tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng-PCCCR, Phương án huy động lực 

lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia chữa cháy rừng, tăng cường 

công tác BVR- PCCCR; kế hoạch kiểm tra công tác PCCCR của BCĐ 886 tại 

địa bàn các huyện và chủ rừng. Phối hợp Công an tỉnh kiểm tra an toàn PCCCR 

đối với các chủ rừng lớn. Nhờ làm tốt công tác PCCCR, nên trong 09 tháng qua, 

trên địa bàn chỉ xảy ra 12 vụ cháy rừng trồng, diện tích rừng bị cháy 44,7 ha, giá 

trị thiệt hại 1.074,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức đợt cao điểm đấu tranh 

ngăn chặn xâm hại rừng quả 9 tháng đầu năm 2019, kiểm tra, phát hiện và lập 

biên bản 194 vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 185 vụ; Phạt tiền 798,5 triệu 

đồng; tịch thu 305,859 m3 gỗ quy tròn các loại, 100,6 kg động vật rừng và  27 

ster gỗ bất cập phân sung quỹ nhà nước. Đặc biệt đã khởi tố hình sự 06 vụ (05 

vụ hủy hoại rừng và 01 vụ Vi phạm các định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, 

hiếm), phạt tù 10 đối tượng với tổng hình phạt 239 tháng tù. 

3. Những khó khăn, hạn chế trong cam kết thực hiện nhiệm vụ 

- Ruộng đất sản xuất còn manh mún , nhỏ lẻ, quy mô chưa tâp̣ trung ; tư duy 

sản xuất theo số lượng, chưa quan tâm chất lượng; cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; vai trò của hợp tác xã và kinh tế trang trại 

chưa được phát huy mạnh mẽ, chưa thể hiện được vai trò chủ đạo thúc đẩy phát triển 

nông nghiệp; các chính sách của Trung ương và của tỉnh chưa đủ mạnh; tình hình 

thiên tai dịch bệnh luôn xảy ra, đặc biệt là tình hình khô hạn trên diện rộng kéo dài… 

đó là các rào cản lớn cho sản xuất nông nghiệp năm 2019; 
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- Thị trường nông sản thiếu ổn định, rủi ro cao; liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm còn thiếu và yếu nên nhiều hộ nông dân, đặc biệt Doanh 

nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa 

bàn tỉnh; Việc xây dựng mô hình liên kết, mô hình công nghệ cao ở nhiều địa 

phương còn dàn trải; 

- Một số lãnh đạo địa phương chưa thưc̣ sư ̣quyết liêṭ trong công tác chỉ đaọ 

triển khai thưc̣ hiêṇ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là các vùng dự 

báo thiếu nước, khô hạn trong sản xuất lúa. 

- Thời tiết diễn biến hết sức khắc nghiệt, nắng nóng, khô hạn kéo dài, gay 

gắt nên công tác phòng cháy chữa cháy rừng hết sức phức tạp, trên địa bàn hầu 

hết các huyện đều có xảy ra cháy rừng.  

- Trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Đakrông nhiều dự án về năng lượng 

(thủy điện, điện gió) đang được đầu tư, xây dựng và phát triển mạnh, để thực 

hiện dự án đã mở rất nhiều tuyến đường đi vào rừng... các đối tượng lợi dụng 

vào khai thác, vận chuyển gỗ, lâm sản trái pháp luật nên rất khó khăn trong công 

tác bảo vệ rừng của các lực lượng chức năng. 

- Lực lượng bảo vệ rừng ở những xã có rừng chưa được tổ chức, đầu tư 

trang bị phương tiện, dụng cụ cần thiết phục vụ cho công tác PCCCR, thiếu kinh 

nghiệm tham gia chữa cháy rừng;  

- Chỉ tiêu sản lượng nuôi trồng thủy sản không đạt so với chỉ tiêu của Nghị 

quyết 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị (Năm 2020 tổng sản 

lươṇg thủy sản đaṭ 38.000 tấn; Diêṇ tích NTTS đaṭ 4.000ha) do sự cố môi 

trường biển năm 2016 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thủy sản; Biến 

đổi khí hậu ngày càng diêñ ra ph ức tạp, khó lường; tình hình thời tiết khắc 

nghiệt, nắng mưa thất thường, bão lũ xảy 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 do hiện nay 

nhiều quỹ đất vùng bãi ngang ven biển được quy hoạch vùng kinh tế Đông Nam 

và phục vụ du lịch. 

- Để đạt mục tiêu đề ra không còn huyện trắng xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

UBND tỉnh đã bố trí nguồn lực để thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Tuy 

nhiên, hiện nay đối với xã Triệu Nguyên vấn đề nâng cao thu nhập, giảm nghèo 

cho người dân đang rất khó khăn.  

- Hiện nay, hiện trạng tiêu chí các xã miền núi, tập trung ở huyện Đakrông 

đạt còn thấp. Nhu cầu đầu tư cho các tiêu chí khá lớn. Do đó, để đạt mục tiêu 

không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí cần tập trung công tác chỉ đạo và bổ sung 

thêm nguồn lực cho các xã này để đạt mục tiêu đề ra.  

- Việc sát nhập hành chính một số xã sẽ tác động đến số lượng xã đạt chuẩn 

của địa phương và của tỉnh, cần thiết phải rà soát và có kế hoạch chi tiết nhằm 

duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới ở các địa phương này. 
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- Trong năm 2019, chăn nuôi tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng của bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi, giá thịt lợn hơi giảm mạnh gây thiệt hại nặng nề cho người chăn 

nuôi. Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, tổng đàn lợn giảm 

mạnh do dịch bệnh và người chăn nuôi không dám phát triển tái đàn, điều đó đã 

cản trở việc đầu tư phát triển chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp, bán công 

nghiệp, quy mô trang trại.  

4. Đề xuất những giải pháp để hoàn thành tốt các nội dung đã cam kết 

Để thực hiện tốt các nội dung đã cam kết với BTV Tỉnh uỷ Quảng Trị, 

trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương để rà soát quy hoạch vùng sản xuất 

06 cây trồng, 02 con nuôi chủ lực, tập trung chuyển đổi các vùng sản xuất kém 

hiệu quả, đặc biệt là đối với đất lúa 01 vụ, đất lúa bấp bênh, đất rừng sản xuất 

kém hiệu quả sang các đối tượng cây trồng, vật nuôi khác phù hợp để nâng cao 

giá trị trên đơn vị diện tích. Đồng thời, phối hợp với các địa phương để lựa chọn, 

dành các các quỹ đất sạch, tập trung, đề xuất xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng để 

kêu gọi thu hút các nhà đầu tư tiềm năng vào đầu tư phát triển nông nghiệp. Tiếp 

tục phối hợp, hợp tác với các Doanh nghiệp đến khảo sát thực tế và dự kiến sẽ 

đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.  

- Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của 

Việt Nam, thế giới vào sản xuất; nâng cao chỉ số khoa học công nghệ trong sản 

phẩm nông nghiệp thông qua các ứng dụng KHCN vào thực tiễn sản xuất; Kịp thời 

phát hiện các điển hình tiên tiến trong việc ứng dụng KHCN vào sản xuất để đề 

xuất hỗ trợ kịp thời; Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực KHCN. 

- Tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Nam mở 

rộng diện tích liên kết sản xuất gạo hữu cơ Quảng Trị, đồng thời đề xuất các 

chính sách, giải pháp hỗ trợ, xúc tiến xây dựng nhà máy chế biến gạo hữu cơ 

Quảng Trị để ổn định đầu ra, phấn đấu đến năm 2020 diện tích sản xuất lúa hữu 

cơ đạt 5.000 - 10.000 ha.  

- Tiếp tục hỗ trợ, xây dựng và phát triển vùng sản xuất Hồ tiêu hữu cơ tại 

Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, tiến tới xây dựng vùng sản xuất hồ tiêu hữu cơ, 

hồ tiêu theo Chỉ dẫn địa lý Quảng Trị trên địa bàn toàn tỉnh; 

- Hỗ trợ, liên kết với Công ty Cổ phần Nafood Tây Bắc để triển khai trồng 

Chanh leo tại huyện Hướng Hoá và các địa phương khác theo Biên bản ghi nhớ  

nhằm đảm bảo vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà máy chế biến 

rau quả, trái cây trên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với các Sở, ban ngành, các địa phương để hỗ trợ, tạo điều kiện 

cho các Công ty, Tập đoàn triển khai dự án đầu tư, phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao trên địa bàn; 

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-

CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên từng địa bàn quản lý. 
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan, các Ban quản lý rừng tập trung hoàn 

thành Đề án kiện toàn, tổ chức hoạt động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đúng tiến độ. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo , hướng dâñ sản suất trên biển , tổ chức thưc̣ 

hiêṇ có hiêụ quả vu ̣cá Bắc năm 2019-2020. Chủ động phòng, tránh bão ATNĐ 

trong mùa mưa baõ ; Tăng cường hoạt động tổ đội sản xuất, liên kết với cơ sở 

dịch vụ hậu cần trên biển để tăng cường bám biến nâng cao hiệu quả kinh tế, 

giảm các chi phí sản xuất. 

- Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo người dân thực hiện tốt công tác nuôi 

trồng thủy sản nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa bão sắp tới; Tiếp tục 

chỉ đạo, hướng dẫn cho người dân ứng dụng công nghệ sinh học vào lĩnh vực 

nuôi trồng thuỷ sản, hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh và hoá chất, nâng cao tỷ lệ 

sống, ổn định môi trường, tạo ra sản phẩm nuôi sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đặc biệt là thị trường xuất 

khẩu. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các mô hình nuôi tôm công nghệ cao trên địa 

bàn. Tăng cường công tác quản lý chất lượng và kiểm dịch ở các trại sản xuất tôm 

giống trong tỉnh, đảm bảo nguồn tôm giống thả nuôi có chất lượng tốt. Tiếp tục 

chỉ đạo cho người nuôi tôm thực hiện tốt biện pháp phòng bệnh cho tôm nuôi, 

tăng cường công tác giám sát dịch bệnh các vùng nuôi tôm, chủ động ứng phó khi 

có dịch xảy ra. 

-  Phong trào thứ 7 vì nông thôn mới hiện mới chỉ tập trung thực hiện ở cấp 

tỉnh (8 tổ công tác), đề xuất chỉ đạo triển khai mạnh mẽ đến cấp huyện và cấp xã 

nhằm thường xuyên chỉ đạo, tháo gỡ cho các địa phương và người dân. 

- Vận động và hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc diện quản lý, 

ứng dụng công nghệ thông tin vào truy xuất nguồn gốc thực phẩm như xây dựng 

mã nhận diện sản phẩm, mã vạch để minh bạch quá trình sản xuất, chế biến 

nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Vận động cơ sở đầu tư khoa học công 

nghệ vào sản xuất chế biến thực phẩm. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nội dung cam kết trách nhiệm của 

tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 

2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 
 

Nơi nhận: 
- Các đồng chí lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 
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