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BÁO CÁO 

Đề xuất nội dung làm việc và tham quan các mô hình với  

Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh Võ Văn Hưng về 

giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất các địa điểm tham quan 

mô hình nông nghiệp để chuẩn bị cho chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT tại Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và PTNT như sau: 

1. Về nội dung làm việc với Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký được báo cáo với Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về một số thành tựu trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 

– 2020. Báo cáo sẽ được Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, trình UBND tỉnh 

xem xét ban hành trước khi làm việc với Đoàn công tác. 

2. Đề xuất đi thực địa tham quan một số mô hình: 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất mời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT tham quan một số mô hình nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh nhằm đề xuất 

Bộ trưởng định hướng, hỗ trợ, mời gọi các Nhà đầu tư để nhân rộng các mô hình 

này trên quy mô lớn trong thời gian tới. Một số mô hình và địa điểm đề nghị 

mời Bộ trưởng đến tham quan như sau: 

2.1. Mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ vụ Hè Thu 2020 
 

TT Địa điểm 

Quy 

mô  

(ha) 

Tình hình phát triển 

1 

Quảng 

Điền, 

Triệu Đại, 

Triệu 

Phong 

10.4 

Giống lúa RVT, lúa 85 ngày, sinh trưởng và phát 

triển bình thường, giai đoạn lúa 30-35 ngày xuất hiện 

rầy lưng trăng nhưng đã cấp chế phẩm tỏi, gừng, ớt 

để phun xịt. 

Lúa đã trổ, dự kiến thu hoạch từ 18-20/8/2020. 

2 

Phước 

Thị, Gio 

Mỹ, Gio 

Linh 

23 

Giống lúa ST24, lúa đã 70 ngày. Lúa sinh trưởng và 

phát triển bình thường. lúa 30-35 ngày xuất hiện rầy 

lưng trắng mật độ thấp nhưng đã cho phun xịt chế 

phẩm. Lúa đang trổ, dự kiến 28-30/8/2020 thu 

hoạch. 



2.2. Thăm và làm việc tại nhà máy MDF và mô hình rừng cấp chứng 

chỉ FSC 

 

TT Địa điểm  Nội dung làm việc  

1 
KCN Quán Ngang, huyện Gio 

Linh 
Đoàn sẽ thăm quan Nhà máy và nghe lãnh 

đạo Công ty MDF Quảng Trị báo cáo tình 

hình hoạt động của đơn vị trong những năm 

qua.  2 
Làm việc với Công ty MDF 

Quảng Trị tại KCN Quán Ngang   

3 
HTX Phú Hưng, xã Hải Phú, 

huyện Hải Lăng 

Đoàn sẽ thăm quan mô hình cấp chứng chỉ 

rừng trồng cho nhóm hộ gia đình và nghe 

Giám đốc HTX Phú Hưng báo cáo việc triển 

khai mô hình cấp chứng chỉ rừng trồng, 

những thuận lợi và khó khăn của đơn vị 

trong thời gian tham gia  

4 
Làm việc tại HTX Phú Hưng, xã 

Hải Phú, huyện Hải Lăng 

3. Dự kiến lịch trình, thời gian Đoàn đi thăm mô hình:  

Để thuận tiện cho việc bố trí thời điểm thăm quan phù hợp, nhất là vào 

đúng thời điểm thu hoạch lúa hữu cơ; Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị 

UBND tỉnh làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất thời 

gian thăm và làm việc tại Quảng Trị từ 28-30/8/2020. Khi có lịch làm việc cụ 

thể của Đoàn công tác, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có báo cáo cụ thể đề xuất 

với UBND tỉnh về lịch trình chi tiết để thuận tiện cho sự di chuyển và làm việc 

của Đoàn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 

- CT UBND tỉnh (B/c); 

- PCTTT UBND Tỉnh Hà Sỹ Đồng (B/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, TCHC. 

    GIÁM ĐỐC 

      

 

 

 

 

 

 Hồ Xuân Hòe 
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