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BÁO CÁO 

Hoạt động khoa học và công nghệ của ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2019, 

Kế hoạch hoạt động năm 2020 

 

 

Ngày 20/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản số 499/SKHCN-VP 

về việc báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh năm 2019; Sở 

Nông nghiệp và PTNT có báo cáo như sau: 

I. Kết quả thực hiện công tác khoa học và công nghệ năm 2019 

1. Kết quả triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở (sở, ngành, địa phương) 

1.1. Đề tài Nghiên cứu KHCN cấp tỉnh Ngành nông nghiệp có 03 đề tài: 

a) “Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát 

triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” nguồn SNKH 340.000.000 

đồng . Sau gần 02 năm thực hiện, Đề tài đã có những kết quả tích cực giúp thúc 

đẩy phát triển cây cam nói riêng và cây có múi nói chung trên địa bàn tỉnh; Đặc 

biệt, mô hình thâm canh cam theo hướng hữu cơ với quy mô 0,7 ha, đã triển 

khai đồng bộ nhiều giải pháp như bón phân hữu cơ Obi – Ong biển, ủ phân cá 

kết hợp tưới nước theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây, kết hợp 

các biện pháp phòng trừ sâu bệnh an toàn sinh học (hướng dẫn sử dụng chế 

phẩm từ lá cây, sử dụng bẫy lồng trong phòng trừ ruồi, ngài chích hút quả…) đã 

làm giảm  tỷ lệ các loại dịch hại như sâu vẽ bùa, nhện đỏ, ghẻ, loét... Do đó mẫu 

mã quả đẹp, chất lượng quả tăng, đặc biệt đã thiết kế và sử dụng bẫy lồng phù 

hợp nên đã bắt được hàng trăm con ngài chích hút quả trên vườn cam mỗi đêm, 

làm giảm tỉ lệ rụng quả do bị chích hút từ 15-20%, được đông đảo bà con trồng 

cam trên địa bàn vùng K4 tâm đắc, đánh giá cao và chủ động áp dụng nhân rộng 

trên nhiều vườn cam của gia đình mình. Qua kết quả theo dõi từ năm 2018 đến 

nay, cho thấy năng suất vườn mô hình đạt 22 tấn/ha năm 2018, tăng lên 36 

tấn/ha vào năm 2019, cao hơn 15-25% so với mô hình đối chứng. Giá bán cao 

hơn từ 3.000 – 5.000 đồng/kg, hiệu quả kinh tế của mô hình Cam hữu cơ năm 

2019 là rất lớn. Sau khi trừ chi phí, ước lợi nhuận đạt 700 triệu đồng/ha, cao hơn 

vườn đối chứng sản xuất theo truyền thống từ 150-200 triệu đồng/ha. Đây là cơ 

sở bước đầu để tuyên truyền, áp dụng các giải pháp kỹ thuật canh tác Cam theo 

hướng hữu cơ trên địa bàn trong thời gian tới. Đối với mô hình chăm sóc cây 

cam thời kỳ kiến thiết cơ bản có áp dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt, tiết 



kiệm (0,5 ha). Trên cơ sở kết quả phân tích mấu đất, mẫu lá đã cho ra quy trình 

bón phân phù hợp đối với vùng đất trồng Cam trên địa bàn K4, Hải Phú, Hải 

Lăng, Quảng Trị. 

b) Nghiên cứu , xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê chè có 

triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa , tỉnh Quảng Trị” : Nguồn SNKH 

300.000.000 đồng. Thời gian thực hiện: 3 năm (7/2018 - 7/2021).  Địa điểm: 

Thôn Hòa Thành, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Diện tích 

vườn thí nghiệm: 5.000 m
2
 (0,5 ha). Sau hơn một năm triển khai đề tài, kết quả 

các giống cà phê thí nghiệm đã sinh trưởng, phát triển tốt, cây có chiều cao bình 

quân đạt từ 90-110 cm, đường kính thân từ 2-3 cm, đã có 15-17 cặp cành cấp 1. 

Đặc biệt qua theo dõi, kiểm tra chưa phát hiện đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây 

hại đáng kể.  Thời gian tới nhóm cán bộ thực hiện đề tài tiếp tục triển khai theo 

dõi, đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và hướng dẫn các biện pháp kỹ 

thuật tác động theo đúng quy trình kỹ thuật, nội dung và thuyết minh đề tài đề ra.  

c) Đề tài nghiên cứu “Chọn lọc giống lợn đực ưu việt nhằm nâng cao năng 

suất và chất lượng lợn nuôi thịt tại Quảng Trị”. Đã được hội đồng đánh giá 

nghiệm thu theo Quyết định số 268/QĐ-SKHCN ngày 9/10/2018 của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. 

1.2. Đề tài Nghiên cứu KHCN cấp cơ sở Ngành nông nghiệp và PTNT ước 

tính có khoảng 22 đề tài: 

a) Lĩnh vực lâm nghiệp: 

- Áp dụng Vtools – phần mềm ứng dụng để theo dõi, cập nhật diễn biến 

rừng”. Phần mềm giúp theo dõi kịp thời, chính xác diễn biến diện tích rừng, xác 

định diện tích biến động từng loại rừng, từng chủ rừng nhằm phục vụ công tác 

xây dựng quy hoạch, kế hoạch trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng.  

- Nghiên cứu, sử dụng ứng dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng FRMS 

phát hiện mất rừng để phục vụ cho công tác cập nhật theo dõi diễn biến rừng và 

đất lâm nghiệp 

- Đề tài nghiên cứu “Điểu tra sự phân bố và khả năng tái sinh cây Lim xanh 

(Erythrophleum fordii) làm cơ sở đề xuất các giải pháp phục hồi trong Khu bảo 

tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị” 

-  Thực hiện đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp 

quản lý, sử dụng, phát triển bền vững Lâm sản ngoài gỗ tại khu BTTN Đakrông 

tỉnh Quảng Trị” 

- Đề tài: “Điều tra, đánh giá lâm sản ngoài gỗ tại Khu bảo tồn thiên nhiên 

Bắc Hướng Hóa”, nguồn kinh phí: sự nghiệp kinh tế tỉnh: bước đầu xây dựng 

được danh mục lâm sản ngoài gỗ với 231 loài thuộc 181 chi, 99 họ, 5 ngành 

thực vật bậc cao có mạch. Trong đó ngành Ngọc Lan chiếm ưu thế với 215 loài 

(93,07%) 

- Đề tài: “Điều tra khu hệ bò sát ếch nhái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc 

Hướng Hóa”, nguồn kinh phí: sự nghiệp kinh tế tỉnh: Ghi nhận 81 loài bò sát 



ếch nhái (44 loài bò sát, 37 loài ếch nhái) tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng 

Hóa. Trong đó có 21 loài bò sát ếch nhái quý hiếm thuộc sách đỏ Việt Nam, 

sách đỏ thế giới, nghị định 06/2019/NĐ-CP 

- Đề tài: “Trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tự nhiên tại 

đèo Sa Mù”, nguồn kinh phí: chương trình MTQG xây dựng NTM: Trồng thử 

nghiệm 1.120 cây Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tự nhiên tại tiểu khu 652A, 

thuộc phân khu hành chính dịch vụ của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 

b) Lĩnh vực thủy sản: 

-  Mô hình sản xuất cá rô phi đơn tính 21 tuổi: tiến hành sản xuất cá rô phi 

đơn tính 21 tuổi theo công nghệ xử lý bằng hoocmon 17& Methyltestosteron. 

Để tăng sản lượng giống, đã tiến hành nuôi vỗ cá bố mẹ theo quy trình mới và 

thay đổi chủng loại thức ăn có độ đạm cao. Kế hoạch trong năm sản xuất 100 

vạn cá rô phi đơn tính 21 ngày tuổi để ương nuôi thành cá giống cung ứng cho 

nhân dân. Đến nay đã sản xuất được 100 vạn con đạt 100% KH năm. 

- Mô hình sản xuất giống cá chép Séc: Sau khi thử nghiệm thành công công 

nghệ sinh sản cá Chép Séc năm 2018. Năm 2019, dự kiến sản xuất 09 vạn con 

đạt 103% KH năm.  

- Mô hình sản xuất tôm sú giống theo công nghệ vi sinh: tổ chức sản xuất 

tại Trại sản xuất giống thủy sản mặn, lợ Cửa Tùng. Tôm sú được sản xuất theo 

công nghệ vi sinh, bổ sung nguồn tảo tươi làm thức ăn để nâng cao chất lượng 

tôm giống. Sản xuất tôm giống P15 cung ứng cho nhu cầu của nhân dân theo 

đúng lịch thời vụ của Sở. Số lượng sản xuất và xuất bán 10 tháng đầu năm 3,55 

triệu con đạt 100% Kế hoạch năm. 

- Mô hình nuôi tôm thẻ theo quy trình Biofloc: Mô hình tiến hành tại Trại 

nuôi thực nghiệm giống thủy sản Hiền Lương. đã tiến hành thả nuôi 65 vạn 

giống tôm P12, tôm sau khi thả phát triển tốt, hiện tại mô hình đã thu hoạch 3,7 

tấn tôm thương phẩm, đạt 100% kế hoạch. Đây là hướng đi mới trong nuôi trồng 

thủy sản của tỉnh ta , nuôi tôm theo quy trình Biofloc đảm bảo an toàn sinh học 

cao, hạn chế dịch bệnh, tăng năng suất và sản lượng cao hơn so với nuôi thông 

thường. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiến hành chuyển giao cho người nuôi trên 

địa bàn tỉnh. 

-  Hoàn thiện quy trình sản xuất giống tôm Bạc theo công nghệ vi sinh: Mô 

hình được triển khai tại Trại sản xuất giống thủy sản mặn, lợ Cửa Tùng; Số 

lượng sản xuất 3,5 triệu con, đạt 100% KH năm.  

-Thử nghiệm công nghệ sinh sản cá rô phi Đài Loan: Số lượng đã sản xuất 

16 vạn con, đạt 100% kế hoạch năm. Địa điểm: tại Trại sản xuất giống nước 

ngọt Trúc Kinh. 

-  Thử nghiệm nuôi cá Leo bằng lồng lưới trong ao nước tỉnh tại Trại thực 

nghiệm của Trường TC Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị; 

c) Lĩnh vực thủy lợi:  

- Triển khai ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm trên một số khu 



vực sản xuất với diện tích hơn 100ha, mang lại hiệu quả rõ rệt, đảm bảo cấp 

nước, nâng cao năng suất và không bị ảnh hưởng trước tình hình hạn hán diễn ra 

trên địa bàn tỉnh như: 06 Mô hình “ Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao 

theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích” tại huyện Vĩnh 

Linh, Gio Linh và Cam Lộ; 6 Mô hình “Sản xuất cây trồng cạn (lạc, ngô) áp 

dụng công nghệ tưới tiết kiệm theo hướng hàng hóa” tại huyện Vĩnh Linh và 

huyện Cam Lộ; Mô hình “Sản xuất rau an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết 

kiệm” tại phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà;  02 Mô hình “Sản xuất tiêu 

an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm” tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh 

và xã Gio Phong, huyện Gio Linh; hệ thống tưới tiết kiệm cho 6,0ha lạc ở xã 

Triệu Nguyên, huyện Đakrông... 

- Ứng dụng và nhân rộng trong công tác thiết kế công trình thủy lợi: Sử 

dụng tràn “Mỏ vịt” để dâng đầu nước trên kênh thay cho cống điều tiết tại một 

số tuyến kênh chính, kênh nhánh công trình thủy lợi Trúc Kinh. 

- Ứng dụng vật liệu tiên tiến vào xây dựng công trình thủy lợi mang lại kết 

quả tích cực, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, hiệu quả trong điều kiện 

triển khai tại hiện trường khó khăn, rút ngắn thời gian thi công: Sử dụng công 

nghệ và phương pháp bê tông tự lèn trong thi công hạng mục cống áp lực của 

công trình thủy lợi Trúc Kinh; Sử dụng cửa van Composite cho công trình đập 

ngăn mặn cống Bến Tám, xã Vĩnh Sơn và Xi phong Choi Thoan, Choi Nan, Mè 

Tré, xã Vĩnh Thủy và một số công trình thủy lợi  nhỏ khác. 

- Ứng dụng hệ thống quản lý, theo dõi thông minh tại các công trình thủy 

lợi: Sử dụng hệ thống SCADA trong hợp phần 1 của dự án WB5 tại 04 công 

trình (Hồ chứa Trúc Kinh, La Ngà, Hà Thượng và đập ngăn mặn Sa Lung), hiện 

nay đã hoàn thành giai đoạn thiết kế, dự kiến triển khai thực hiện và hoàn thành 

giai đoạn năm 2019-2020. 

- Đầu tư lắp đặt hệ thống 25 trạm đo mưa tự động phục vụ hiệu quả đối với 

công tác cảnh báo, dự báo, chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai. 

d) Lĩnh vực khác: 

-   Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện kháng nguyên P97 của Mycoplasma 

hyopneumoniae trong tế bào vi khuẩn E.coli BL21(DE3) và tối ưu một số điều kiện; 

-  Đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn xã Gio Quang huyện Gio Linh; 

-  Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của giống nấm sò xám và 

giống nấm sò trắng vụ Hè thu tại trại thực nghiệm trường TC Nông nghiệp và 

PTNT Quảng Trị. 

2. Kết quả ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN 

Năm 2019, tiếp tục đánh dấu những kết quả tích cực trong việc ứng dụng 

và nhân rộng các tiến bộ KH&CN trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ứng 

dụng quy trình sản xuất hữu cơ trên cây lúa, hồ tiêu, cà phê; quy trình an toàn 

sinh học trên cây sâm bố chính; triển khai thêm 01 nhà kính trồng Dưa lưới theo 



công nghệ Nhật Bản tại TP Đông Hà... 

 Ngoài ra với  kết quả đạt được bước đầu của mô hình chanh leo được 

trồng trong năm 2018, có thể  nhận xét chanh leo là một loại cây trồng cho thu 

nhập cao, giúp người nông dân cải thiện đời sống và dần dần vươn lên làm giàu 

trên mảnh đất của mình. Do đó trong năm 2019, Sở đã chỉ đạo Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục phối hợp với công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc 

tiếp tục tiến hành dự án liên kết với diện tích 20 ha tại các huyện Hướng Hóa, 

Đakrông, Cam Lộ, Triệu Phong và Vĩnh Linh. Trong đó hỗ trợ liên kết sản xuất 

chanh leo đảm bảo VSATTP với diện tích 17 ha; hỗ trợ mô hình sản xuất chanh 

leo hữu cơ 3 ha. Hiện nay cây đã leo giàn, chanh lứa đầu đã bắt đầu ra hoa, hứa 

hẹn một vụ mùa bội thu. Với những kết quả đó, Dự án đã vinh dự được Ban tổ 

chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh tặng giải khuyến khích cho hạng mục các 

sáng kiến, giải pháp có tính ứng dụng cao. 

Ngoài ra, thông qua các Chương trình, dự án, Sở đã chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị triển khai tập huấn, chuyển giao các tiến bộ KHCN thông qua các mô 

hình sản xuất như: Sản xuất cánh đồng lớn theo hướng hữu cơ, chứng nhận 

ATTP, sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu... Hàng năm, tổ chức từ 04 – 05 

Hội thảo tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ vi sinh 

cho bà con nuôi tôm ở các vùng nuôi tôm trọng điểm như: Vĩnh Linh, Triệu 

Phong, Đông Hà… Đồng thời, cử cán bộ có chuyên môn trực tiếp hỗ trợ kỹ 

thuật, nhân rộng các tiến bộ về KH & CN cho bà con nuôi tôm ngay tại ao nuôi. 

đã triển khai 40 lớp đào tạo nghề, chuyển giao KHKT cho bà con nông dân 

trong toàn Tỉnh gồm các nghề: Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng; KT nuôi gà thả 

vườn;  KT nuôi Ong lấy mật; KT trồng ném, rau an toàn; Kỹ thuật trồng cây 

dược liệu (cây Hương nhu); KT trồng nấm sò; KT trồng hoa; KT nuôi giun quế 

kết hợp nuôi gà thả vườn;…     

 Trong năm 2019, thông qua các giải pháp ứng dụng công nghệ vi sinh vào 

nuôi tôm thương phẩm,  đã tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần 

thứ VIII (2018-2019) và được Ban tổ chức Hội thi tặng giải khuyến khích; 

3. Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất 

a) Đối với đề tài:“Điểu tra sự phân bố và khả năng tái sinh cây Lim xanh 

(Erythrophleum fordii) làm cơ sở đề xuất các giải pháp phục hồi trong Khu bảo 

tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị” đã có những kết quả tích cực, cụ thể: 

- Đánh giá được hiện trạng phân bố, số lượng, chất lượng của loài Lim 

xanh bao gồm cả cây tái sinh trong Khu BTTN Đakrông. Trên cơ sở đó đề xuất 

các giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển cây Lim xanh trong Khu BTTN 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị; 

- Đánh giá, xác định được phân bố, số lượng và chất lượng cây tái sinh của 

loài Lim xanh trong khu vực; 

- Cung cấp cơ sở dữ liệu về loài Lim xanh phục vụ công tác bảo tồn, phục 

hồi và phát triển loài Lim xanh trong khu vực; 



- Nâng cao nhận thức và kỹ năng điều tra, giám sát, nghiên cứu khoa học 

của cán bộ KHKT tại Ban quản lý, góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn đa 

dạng sinh học, bảo vệ, bảo tồn các loài thực vật quý hiếm, có giá trị tại Khu 

BTTN Đakrông đối với người dân và chính quyền địa phương. 

b) Đối với đề tài: “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử 

dụng, phát triển bền vững Lâm sản ngoài gỗ tại khu BTTN Đakrông tỉnh Quảng 

Trị” đã:  

-  Điều tra thành phần loài và phân nhóm theo mục đích sử dụng; 

- Thu thập mẫu tiêu bản một số loài lâm sản ngoài gỗ (chủ yếu các loài quý 

hiếm, có giá trị...). 

- Điều tra thu thập thông tin về tình hình khai thác, sử dụng, và thị trường 

tiêu thụ LSNG trong khu vực nghiên cứu. 

- Đề xuất các giải pháp để bảo tồn và phát triển các loài thực vật cho lâm 

sản ngoài gỗ ở Khu BTTN Đakrông. 

c) Đối với đề tài sản xuất giống cá theo công nghệ vi sinh: Mô hình sản 

xuất giống theo công nghệ vi sinh đã tạo con giống chất lượng, giúp người nuôi 

yên tâm trong nuôi trồng thủy sản, vì con giống ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả 

của một quá trình nuôi. Việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất giống 

và nuôi trồng thuỷ sản tại Trung tâm Giống thuỷ sản trong những năm qua đã 

đạt được một số kết quả nhất định. Chất lượng sản phẩm sản xuất ngày càng 

được nâng cao phù hợp với xu thế hiện nay trong sản xuất nông nghiệp nói 

chung và trong nuôi trồng thuỷ sản nói riêng. 

- Khó khăn, vướng mắc 

 - Cán bộ còn trẻ và chưa được đào tạo sâu về từng lĩnh vực nên trong 

công tác nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn. 

 -  Kinh phí phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 

hiện nay còn hạn hẹp, chủ yếu là nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế. 

- Chi phí cho con giống sản xuất theo CNSH so với các chi phí sản xuất 

thông thường có giá thành tương đối cao. 

- Một số tiến bộ kỹ thuật chưa thực sự đến với người dân miền núi , vùng 

sâu, vùng xa. Các hoạt động thông tin tuyên truyền đã được đổi mới nội dung và 

hình thức, chất lượng ngày càng nâng cao. Tuy nhiên nông dân ở vùng sâu vùng 

xa vẫn còn khó tiếp cận do số lượng có hạn.  

II. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác 

khoa học và công nghệ năm 2020. 

1. Phương hướng 

Tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng phát triển của ngành và địa 

phương để đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm 

vụ khoa học phù hợp, đặc biệt là chủ trương tái cơ cấu sản xuất, xây dựng cánh 

đồng lớn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học, 

phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, hữu cơ, tạo việc làm, tăng thu nhập, 



xóa đói, giảm nghèo, tăng cường áp dụng Việt GAP trong sản xuất nông, lâm, 

thủy sản chủ lực, tạo sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả 

sản xuất trên từng lĩnh vực, tích cực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát triển lĩnh vực 

thủy lợi theo hướng bền vững, phục vụ đa mục tiêu, đa ngành nghề, nâng cao 

khả năng chống chịu, đảm an toàn góp phần tăng cường năng lực trong phòng 

tránh và giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành, hội 

đoàn thể, chính quyền địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp chủ trì dự án.  

Triển khai đồng bộ các giải pháp KHCN để thúc đẩy phát triển sản xuất 

lĩnh vực trồng trọt theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao. 

- Tăng cường việc nâng cao năng lực nghiên cứu, kỹ năng chuyên môn cho 

các cán bộ. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ 

- Tiếp tục duy trì, nhân rộng và chuyển giao các kết quả KHCN đã đạt được 

trong năm 2019, như: Lúa hữu cơ, Tiêu hữu cơ, Cà phê hữu cơ sinh thái, Các mô 

hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cây ăn quả, cây dược liệu, cải tạo 

đàn bò, nuôi tôm theo quy trình 2 - 3 giai đoạn. 

-Triển khai và hoàn thành Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh với nội dung: 

“Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại, diễn biến một số dịch hại chính và biện 

pháp quản lý tổng hợp trên giống chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị” trong 

năm 2020.  

- Tiếp tục áp dụng hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho 250 ha, vận 

hành, cấp nước tưới cho 34.500 ha lúa đặc sản, chất lượng cao. Áp dụng hệ 

thống tự động hóa trong vận hành 04 công trình thủy lợi (Trúc Kinh, Hà 

Thượng, La Ngà và Sa Lung). 

- Thực hiện chuyên đề “Điều tra Gà lôi lam mào trắng (Lophura edwardsi) 

tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông” theo nguồn vốn của dự án BCC-GEF; 

- Tiếp tục tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên 

cứu khoa học về bảo vệ, bảo tồn, phát triển cộng đồng, đa dạng sinh học, đặc 

biệt là đối với loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu và nguy cấp. 

3. Giải pháp 

Để tiếp tục phát huy, khẳng định vai trò KHCN là khâu đột phá trong sản 

xuất, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề xuất một số giải pháp trọng tâm sau: 

- Thứ nhất, ưu tiên nguồn lực KHCN để tập trung giải quyết một số điểm 

nghẽn, tồn tại hạn chế của việc phát triển một số sản phẩm cây trồng, vật nuôi 

chủ lực của tỉnh.  

- Thứ hai, Thực hiện tốt Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND 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. Đặc 



biệt, đề nghị ngành KHCN chủ trì, cùng với ngành Nông nghiệp để sơ kết, đánh 

giá, tổng kết nghiệm thu các Đề tài/Dự án/các mô hình nông nghiệp công nghệ 

cao đã triển khai để đề xuất cơ chế hỗ trợ nhân rộng nhanh vào sản xuất. 

- Thứ ba, Đẩy mạnh công tác truyền thông về 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. 

- Thứ tư, Phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương để xây dựng các 

Chương trình/Dự án/Đề án KHCN cấp Bộ, cấp nhà nước, nguồn vốn của các 

Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết những vấn 

đề lớn, liên vùng trong thực tiễn sản xuất. Hợp tác với các Viện, Trung tâm khoa 

học trong và ngoài nước để phối hợp thực hiện nghiên cứu đa dạng sinh học. 

- Thứ năm, liên doanh, liên kết với các tổ chức cá nhân, có trình độ kỹ 

thuật, nguồn vốn, thương hiệu sản phẩm để đẩy mạnh áp dụng khoa học công 

nghệ vào sản xuất. 

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh bố trí, hỗ trợ 

thêm kinh phí hỗ trợ các đề tài nghiên cứu ở cấp cơ sở để triển khai nhân rộng 

các mô hình có hiệu quả ra diện rộng nhằm tạo điều kiện cho đơn vị cơ sở, nhiều 

người nông dân được tiếp cận và ứng dụng vào thực tế, đáp ứng được nhu cầu 

đa dạng của người nông dân. 

Trên đây là một số hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ 

năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở (B/c); 

- Lưu: VT, KHTCS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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