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BÁO CÁO 

Một số nội dung hỗ trợ và đỡ đầu xã Triệu Nguyên năm 2020 

 

Kính gửi: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 679-TB/TU ngày 

13 tháng 9 năm 2019 tại Hội nghị giao ban các đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố về Kết quả thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới và công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên 

khoáng sản; Nhằm giúp huyện Đakrông có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới; 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức buổi làm việc với xã Triệu Nguyên ngày 

26/9/2019 và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành hỗ trợ xã hoàn thành các tiêu 

chí về xây dựng nông thôn mới, giúp xã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng 

các mô hình phát triển kinh tế, tạo thêm động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, 

phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông báo số 1570/TB-SNN ngày 

30/9/2019 về ý kiến kết luận của đồng chí Hồ Xuân Hòe - Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT tại phiên làm việc với UBND xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông. 

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Sở đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trong ngành, 

bám theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Triệu Nguyên để xây dựng 

các phương án, giải pháp hỗ trợ hiệu quả nhất, cụ thể như sau: 

1. Tiêu chí số 03 về Thủy lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động: 

 Sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi khảo sát hiện trạng và xây dựng  02 phương án 

cấp nước và đường dây điện 03 pha, xây dựng hệ thống tưới cho vùng trồng màu 

với tổng kinh phí dự kiến 4,8 tỷ đồng
1
.  

Dự kiến hỗ trợ xã Triệu Nguyên từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chi cục Thủy 

lợi: tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã. Dự trù 

kinh phí thực hiện 240 triệu đồng với các nội dung: diễn tập phòng chống thiên tai 

(100 triệu đồng) tập huấn điều tra số liệu (50 triệu đồng), tuyên truyền phổ biến 

nâng cao nhận thức cho người dân (60 triệu đồng) và trang bị cho đội xung kích 

(30 triệu đồng). Tập huấn nâng cao năng lực về phòng chống thiên tai cho 100% 

cán bộ cấp xã trực tiếp làm công tác phòng chống thiên tai. 

2. Chỉ tiêu số 17.1 về Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch 

                                                           
1 * Dự trù kinh phí: 

+ Khoan 02 giếng và sửa chữa kênh mương đập dâng nhà Triều để tưới cho vùng 7,2 ha lúa:  300.000.000 đồng 

+ Xây dựng hệ thống tưới cho vùng trồng màu 55 ha (đất thịt pha cát) thuộc thôn Na Nẫm và thôn Xuân Lâm: 3.000.000.000,0 đ 

+ Đường dây 2,5km và trạm biến áp:                        1.500.000.000,0 đồng 

Tổng cộng:                                                             4.8000.000.000,0 đồng 
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theo quy định (thuộc tiêu chí 17):  

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sẽ giúp xã kiểm tra, rà 

soát về chuyên môn nội dung Hồ sơ thiết kế trước khi trình các cấp thẩm định và 

phê duyệt để đảm bảo công trình cấp nước đủ lưu lượng, áp lực và chất lượng nước 

thành phẩm đạt theo quy định của Bộ Y tế; Sau khi công trình bàn giao đưa vào sử 

dụng, sẽ hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức sử dụng nước sạch, quản 

lý và sử dụng công trình cấp nước cho cán bộ và nhân dân xã Triệu Nguyên. Định 

hướng cho các hộ dân lắp đặt thiết bị lọc nước tại nhà để đảm bảo cho tỷ lệ hộ sử dụng 

nước sạch theo tiêu chuẩn Quốc gia 

3. Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất 

- Hỗ trợ thành lập Hợp tác xã (Tiêu chí 13.1.) Năm 2019, Sở đã chỉ đạo Chi cục 

Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đakrông, 

UBND xã Triệu Nguyên xúc tiến thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp Triệu 

Nguyên và đã được cấp giấy phép hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.  

 - Về hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết (Tiêu chí 13.2). Với dòng sản phẩm chủ 

lực của Hợp tác xã là: Đậu đen xanh lòng, lạc, dưa hấu… Đã đàm phán với cửa 

hàng Aoifood tại Đông Hà và Đà Nẵng trong việc trưng bày giới thiệu và tiêu thụ 

sản phẩm cho Hợp tác xã; theo phản hồi từ phía cửa hàng hiện sản phẩm đang được 

thị trường tiêu thụ tốt.  

4. Chỉ tiêu số 17.8 về Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm ( tiêu chí 17)  

Sở đã chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, lập kế 

hoạch tập huấn cho 100 hộ dân về Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định 

phương thức quản lý điều kiện bảo đảm 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 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và tổ chức ký cam kết (kinh phí dự kiến 21,8 triệu đồng).  

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch hỗ trợ, đỡ đầu giúp 

xã: Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi 

phù hợp với điều kiện thực tế của xã, tạo thêm hướng ra cho sản xuất nông 

nghiệp để giúp xã đảm bảo hoàn thành tiêu chí thu nhập, theo các lĩnh vực 

trong tâm sau:  

5.1. Lĩnh vực Trồng trọt và BVTV: 

- Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về phòng trừ sâu bệnh hại cây 

trồng (ngô, lạc, đậu xanh…) và sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả cho 30 hộ 

dân với kinh phí 6 triệu đồng/lớp; Hỗ trợ xây dựng 01 Pano áp phích để tuyên truyền 

việc sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả với kinh phí dự kiến 06 triệu đồng. 

Kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật. 

- Hỗ trợ xây dựng 01 mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng biến 

đổi khí hậu và tập huấn nâng cao năng lực cho 29 hộ dân về phòng trừ sâu bệnh hại 

cây trồng với tổng kinh phí 95 triệu đồng từ nguồn vốn nhân rộng mô hình của Dự 
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án cải thiện nông nghiệp có tưới thích ứng với biến đổi khí hậu (WB7).  

5.2. Lĩnh vực Chăn nuôi thú y 

- Dự kiến hỗ trợ 02 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và phòng, chống dịch 

bệnh về gà và dê cho người dân của xã. Hỗ trợ xây dựng tủ thuốc Thú y - An toàn 

dịch bệnh cho xã với kinh phí 30 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp 

kinh tế năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

Hỗ trợ bò giống và vật liệu làm chuồng theo dự án BCC-GEF 50 triệu đồng 

cho 03 hộ dân 

5.3. Lĩnh vực Thủy sản 

- Dự kiến triển khai dự án nuôi cá tại khu vực khe Làng An và đưa vào danh 

mục dự án đầu tư công thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản 

tập trung từ Chương trình phát tiển thủy sản bền vững với diện tích 3,5 ha và dự kiến 

kinh phí 5,1 tỷ đồng.  

- Hỗ trợ xã tổ chức 01 lớp tập huấn về Luật Thủy sản 2017 và hướng dẫn kỹ 

thuật nuôi trồng thủy sản cho 50 hộ dân với kinh phí 8,6 triệu đồng từ nguồn sự 

nghiệp kinh tế trong năm 2020 của Chi cục Thủy sản.       

5.4. Lĩnh vực lâm nghiệp: 

- Phối hợp với UBND xã khảo sát nhu cầu của người dân có rừng để thực hiện 

chuyển hóa một số diện tích trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn để đưa vào 

kế hoạch hỗ trợ trong năm 2020. Sở đã giao Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn về các biện pháp kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừng trồng nhằm nâng 

cao chất lượng rừng. 

- Khoán bảo vệ rừng đặc dụng theo Chương trình MTQG phát triển lâm nghiệp 

bền vững giai đoạn 2016-2020 với tổng kinh phí 1,186 tỷ đồng cho 27 hộ, khoán 

bảo vệ 2.800 ha rừng. 

 - Riêng 02 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất có liên kết tiêu thụ sản phẩm thuộc 

nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM (vốn sự nghiệp Trung ương): Dự 

án trồng cây dược liệu sâm bố chính, quy mô 02 ha có liên kết đầu ra với Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Cộng nghệ cao Tuệ Lâm ở tỉnh Quảng Bình và dự án nuôi 

hươu sao lấy nhung, quy mô 60 con có liên kết tiêu thụ đầu ra với HTX Nhung 

hươu Cẩn Thành, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; hiện UBND xã đang tích cực chỉ 

đạo triển khai thực hiện.  

5.5. Lĩnh vực Phát triển nông thôn và hỗ trợ kinh tế hợp tác: 

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

rà soát thực địa và đang tổng hợp đề xuất hỗ trợ cho Hợp tác xã 2 danh mục (1- Hệ 

thống điện và 2- hệ thống tưới phục vụ sản xuất) với diện tích 10 ha đề xuất từ 

danh mục hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Hợp tác xã thuộc nguồn vốn nông 

thôn mới năm 2020 theo Thông tư số 15/2016/TT- BNNPTNT ngày 10/6/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Đã hỗ trợ tập huấn cho 01 cán bộ kế toán HTX để nâng cao chất lượng cán bộ 
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quản lý tại hợp tác xã. Trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ cho thành viên của HTX 

1-2 khóa nâng cao năng lực. Hoàn thiện bao bì nhãn mác... cho các sản phẩm của 

HTX. Phát triển sản phẩm OCOP. Tiếp tục đàm phán với các siêu thụ, cửa hàng để 

giới thiệu sản phẩm cho HTX. 

5.6. Đào tạo nghề nông thôn 

Sở đã chỉ đạo Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đào tạo, 

tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân trong toàn huyện với kết quả: 

04 lớp đào tạo
2
 với 141 học viên tham dự. Cam kết hỗ trợ học phí và chỗ ở trong 

1,5 năm cho 01 cán bộ thú y viên của xã.  

Đã triển khai 01 lớp trồng rau an toàn bằng phương pháp bắt tay chỉ việc gắn 

với 02 mô hình cho 20 học viên tại 02 thôn: Xuân Lâm và Na Nẫm của xã. 

Kế hoạch năm 2020: Đào tạo 02 lớp hệ chính quy và 2 lớp đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn. 

5.7.  Xây dựng mô hình trình diễn về khuyến nông chăn nuôi: 

 Sở Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông khảo sát thực tế và đã thống nhất với xã 

Triệu Nguyên sẽ hỗ trợ thực hiện mô hình chăn nuôi gà bản địa (Cu roang) với 

kinh phí hỗ trợ dự kiến 110 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế Khuyến nông 

năm 2020. 

6. Kiến nghị, đề xuất: 

Để đảm bảo các tiêu chí về đích Nông thôn mới bền vững nhất là các tiêu chí 

về hạ tầng cơ sở trong đó có tiêu chí thủy lợi, tiêu chí điện; kính đề nghị Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan có kế hoạch ưu tiên bố trí 

nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ xã 

Triệu Nguyên đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi và xây dựng đường điện 

giúp người dân chủ động sản xuất ổn định trên vùng diện tích 55 ha màu và 4,7 ha 

đất lúa với kinh phí 4,8 tỷ đồng.  

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Hồ Xuân Hòe 

 

                                                           
2
 02 lớp ngành Quản lý và kinh doanh Nông nghiệp, 02 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn dưới 3 tháng 
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