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Số:  318  /BC - SNN     Quảng Trị, ngày  13 tháng 12 năm  2019 
 

 
 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác thu hút đầu tư và giải quyết vướng mắc đối với 

Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp năm 2019 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về ban hành chương trình hành động cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2014-2020; Kế hoạch số 

2880/KH-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế 

hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019, Kế hoạch hành động số 

2937/KH-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kế hoạch hành 

động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2018 và những năm tiếp theo.  

Để tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và góp phần thành công tái cơ 

cấu ngành Nông nghiệp. Ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức ký 

cam kết thực hiệm nhiệm vụ giữa Giám đốc Sở với thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị thuộc Sở; ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 và các kế 

hoạch: Kế hoạch số 1798/KH-SNN ngày 28/12/2018 về hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 1799/KH-SNN về đơn giản hoá thủ tục 

hành chính năm 2019, Kế hoạch số 1811/KH-SNN về thực hiện cải thiện chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019. Trên cơ sở các kế hoạch đã ban 

hành, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở 

triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc, đồng bộ, với phương châm 

đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công việc. Nét nổi bật trong công tác chỉ 

đạo, điều hành là nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc 

các nhiệm vụ do 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 theo 

hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch,.. 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 đó, năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

đạt được những kết quả tích cực trên tất cả lĩnh vực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt 

tiến độ đề ra; không có nhiệm vụ nào hoàn thành chậm, quá hạn; 100% TTHC 

giải quyết sớm và đúng hạn góp phần hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ 

chính trị được giao. Đặc biệt, trong năm 2019, việc cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh trên lĩnh vực Nông nghiệp đã 

đạt được một số kết quả quan trọng sau: 
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1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác thông tin tuyên 

truyền, phổ biến về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở đã 

tập trung chỉ đạo và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện như: rà 

soát quy định thủ tục hành chính, chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp và PTNT; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và đề nghị công bố 

mới theo đúng quy định, tiến hành đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm rút 

ngắn thời gian giải quyết cũng như đem lại thuận lợi cho người dân và doanh 

nghiệp; tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình 

quản lý, điều hành hoạt động đơn vị và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 vào các đơn vị hành chính, sự nghiệp; xây 

dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính…tại các Chi cục QLNN 

chuyên ngành.  

Trong năm 2019, ngoài việc chủ động tập trung thực hiện và hoàn thành 

các nhiệm vụ chính trị của ngành, lãnh đạo Sở đã quyết tâm trong việc chỉ đạo 

các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện trên 300 nhiệm vụ của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đến nay đã hoàn thành đúng thời hạn 

quy định 273 nhiệm vụ (đạt trên 80% kế hoạch) một cách kịp thời, hiệu quả, 

không có nhiệm vụ nào hoàn thành chậm, quá hạn hay bị trã lại; 100% TTHC 

giải quyết sớm và đúng hẹn; tất cả các TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, không có hồ sơ tiếp nhận tại các phòng, 

cơ quan thuộc Sở; 100% thủ tục tiếp nhận được cập nhật và xử lý đồng thời trên 

phần trên phần mềm một cửa điện tử, vì vậy quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

được theo dõi và giám sát chặt chẽ, năm 2019: 4818/4818 thủ tục hành chính được 

giải quyết đúng hạn và sớm hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Thực hiện tuyên truyền 

cho người dân tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính. Bộ phận một cửa lưu động hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân. Bên cạnh tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói 

chung thì công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được lãnh đạo Sở đặc biệt 

quan tâm, trong năm 2019 đã thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong các hội 

nghị, giao ban, các buổi làm việc và đối thoại với các tổ chức, doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, tham mưu UBND tỉnh ban hành 

các chính sách hỗ trợ, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu 

tư vào lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh. Kết quả, năm 2019 Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, cụ thể: Công ty TNHH SXTM Đại Nam liên kết sản xuất lúa theo hướng 

hữu cơ với quy mô gần 200 ha, Công ty Nafoods Tây Bắc liên kết với các địa 

phương để trồng chanh leo cũng như tiến hành thu mua sản lượng chanh leo, Công 

ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tác liên kết triển khai trồng và hợp 

đồng mua bán sản phẩm quả dứa Queen, Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản hợp tác 

thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, Công ty Tuệ Lâm liên 
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kết trồng tiêu thụ Sâm Bố chính; Công ty Du lịch sinh thái Hồng Công liên kết 

sản xuất và tiêu thụ chuối; kê gọi 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 và một số công ty, doanh nghiệp khác. 

2. Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp liên 

quan đến ngành, lĩnh vực. 

Trong năm 2019, cùng với việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính 

sách hỗ trợ, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tập trung 

đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thì việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

các Công ty, doanh nghiệp khi đến đầu tư liên kết, sản xuất trên địa bàn còn gặp 

phải như: về quỹ đất sạch, sự đồng thuận của người dân, điều chỉnh các chính 

sách của tỉnh chưa phù hợp...được Ngành phối hợp triển khai thực hiện nhanh 

chóng, kịp thời được các công ty, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Với tinh thần 

luôn luôn cùng đồng hành với doanh nghiệp để khắc phục những khó khăn, 

vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh. Nhờ đó, thời gian qua, việc đầu tư vào lĩnh 

vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã có những kết quả khả quan về giải quyết 

những vấn đề còn khó khăn đối với doanh nghiệp. Cụ thể: 

* Đối với Công ty Nafoods Tây Bắc: 

- Phối hợp với Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc liên kết với các địa 

phương để trồng mới 20 ha chanh leo trong năm 2019 cũng như tiến hành thu mua 

sản lượng chanh leo trồng trong năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2020; 

- Tham mưu, đề xuất triển khai xây dựng nhà máy chế biến nước hoa quả tại 

KCN Quán Ngang. 

* Đối với Cty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao:  

- Tiếp tục thực hiện Biên bản ghi nhớ số 83/BB-QT-ĐG ngày 23 tháng 01 

năm 2017 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam, Công ty Cổ phần TP XK Đồng Giao về việc hợp tác liên kết triển khai 

trồng và hợp đồng mua bán sản phẩm quả dứa Queen; 

- Tiến hành làm việc với UBND xã, huyện và Doanh nghiệp trong đối 

chiếu công nợ và kế hoạch trồng mới vùng Dứa nguyên liệu trong năm 2020. 

* Đối với Công ty TNHH SXTM Đại Nam: 

- Tổ chức liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp các HTX, tổ hợp tác về sản 

xuất lúa theo hướng hữu cơ với quy mô gần 200 ha; 

- Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình liên 

kết sản xuất nông sản sạch. (lồng ghép các chương trình KTSN, Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới...); 

- Duy trì liên kết với 9 hộ dân tại Hướng Hóa thực hiện mô hình sản xuất 

cà phê thuộc Dự án cải tạo vườn cà phê già cổi sử dụng phân bón Obi-Ong biển; 

- Xúc tiến, hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến nông sản hữu 

cơ quy mô 50 ha, công suất 300 tấn/ngày đêm tại Hải Lăng và Nhà máy xay xát 

Gạo hữu cơ tại KCN Nam Đông Hà; 

- Phối hợp, hỗ trợ kết nối với các HTX chuẩn bị cho công tác chứng nhận 

90 ha lúa hữu cơ theo TCVN… 
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* Đối với tập đoàn Sumitomo Nhật Bản: 

- Tiếp tục thực hiện biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh, tập đoàn 

Sumitomo về hợp tác thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 

- Phối hợp với doanh nghiệp xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể 

cho các hoạt động trên địa bàn trong năm 2019 và 2020. 

- Tiếp tục kết nối với siêu thị Intimex - Hà Nội tiêu thụ hết toàn bộ sản 

lượng tại các mô hình; 

- Mỡ rộng mô hình tại TP Đông Hà và dự kiến mỡ rộng tại Triệu Phong 

vào năm 2020. Tiến tới hợp tác chuỗi sản phẩm nông sản với đối tác Nhật Bản 

trong thời gian tới. 

* Đối với một số Doanh nghiệp khác: 

-  Công ty Tuệ Lâm liên kết trồng vàtiêu thụ Sâm Bố chính; Công ty Du 

lịch sinh thái Hồng Công liên kết sản xuất và tiêu thụ chuối. 

- Tham mưu các văn bản giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Doanh nghiệp 

liên quan đến sản xuất, đầu tư sản xuất trên địa bàn về lĩnh vực nông nghiệp. 

- Tiến hành giải quyết nhanh, gọn các thủ tục hành chính thông qua bộ 

phận 1 cửa, 100 % thủ tục sớm hạn (Cấp giấy chứng nhận kiến thức ATTP, 

chứng nhận vùng sản xuất đảm bảo VSATTP, chứng nhận hợp quy phân bón, 

vườn cây giống, lô giống...). 

3. Kết quả thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp: 

Năm 2019, thực hiện mục tiêu 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 đã chủ động 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. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình hợp tác liên kết với Công ty TNHH 

SXTM Đại Nam để sản xuất lúa hữu cơ với quy mô gần 200 ha, sử dụng giống 

lúa mới ST24 cùng với áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất, máy cấy, bón phân 

và thu hoạch, mô hình liên kết này tiếp tục đạt hiệu quả cao trên cả 3 mặt: kinh 

tế, xã hội, môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện 

nay, đang phối hợp với Doanh nghiệp khảo sát các vùng để chứng nhận theo tiêu 

chuẩn Hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (NOP) và Châu Âu (EC); 

- Tiếp tục phối hợp với với Công ty Đồng Giao để liên kết phát triển vùng 

nguyên liệu dứa, đã phối hợp với Công ty và các địa phương hướng dẩn chăm 

sóc chồi của diện tích đã thu hoạch cũng như xử lý ra hoa cho 12 ha còn lại, tiến 

hành đối chiếu công nợ và kế hoạch trồng mới 2020 trên địa bàn;  

- Liên kết với Công ty Cổ phần Nafoods - Tây Bắc phát triển vùng chanh 

leo xuất khẩu, trong năm 2019 tiếp tục trồng thêm 20 ha tại các huyện Hướng 

Hóa, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Triệu Phong;  

- Liên kết với Khu du lịch sinh thái Hồng Công – Sơn La tiến hành triển 
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khai trồng 02 ha chuối già lùn Nam Mỹ theo tiêu chuẩn xuất khẩu tại Vĩnh Linh;  

- Liên kết với Công ty dược liệu CNC Tuệ Linh triển khai 03 ha mô hình 

Sâm bố chính tại Gio Linh; 

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp và PTNT cùng với các địa phương đã tập 

trung chỉ đạo, xây dựng và định hướng phát triển mô hình theo hướng ứng dụng 

nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh vào 

sản xuất. Kết quả: 

Năm 2019, toàn tỉnh có 37.268,6 ha lúa chất lượng cao, trên 8.200 ha sản 

xuất theo mô hình cánh đồng lớn, trong đó có 1.713 ha lúa và 114 ha cây màu sản 

xuất theo mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; có640 

ha sản xuất theo chuỗi giá trị có liên kết với Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu 

ra; toàn tỉnh có hơn 450 ha nông sản canh tác theo quy trình hữu cơ, trong đó có: 

230 lúa hữu cơ (QTO: gần 200 ha; Cty Quế lâm 30 ha), 90 ha lúa canh tác tự 

nhiên, 104 ha Hồ tiêu hữu cơ, 19 ha cà phê hữu cơ sinh thái, 03 ha dược liệu 

(Sâm Bố chính) an toàn sinh học, 07 ha Cam hữu cơ, 03 ha chanh leo hữu cơ…. 

Ngoài ra, nhiều diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Đảm bảo 

vệ sinh An toàn thực phẩm; trên 5.000 m
2
sản xuất rau củ quả trong nhà kính tiếp 

tục phát huy hiệu quả và mở rộng thêm 2.000m
2
 nhà kính để sản xuất theo công 

nghệ cao; Các địa phương chủ động nhân rộng các mô hình tiêu biểu và tìm kiếm 

công nghệ mới trong sản xuất, chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm, góp 

phần nâng cao chất lượng và giá trị cho nông sản Quảng Trị; 

Đồng thời đối với lĩnh vực thủy sản, Sở đã 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 và thú y toàn tỉnh hiện có 78 trang trại chăn nuôi 

nuôi lợn , 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 trại chăn nuôi đã được cấp giấy chứ ng 

nhận 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 s ản phẩm chăn nuôi , tăng năng lực cạnh tranh cho các thành viên 

tham gia liên kết , đáp ứng được số lượng sản phẩm lớn và chất lượng cho thị 

trường. Trong quá trình thực hiện các thủ tục kiểm dịch động vật: đây là các thủ 

tục có tính chất đặc thù, vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và 

doanh nghiệp, trong thời gian qua Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Bộ phận 

một cửa lưu động để đến các điểm tập kết động vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra 

hiện trường và cấp giấy chứng nhận tại chổ đối với các thủ tục kiểm dịch. Qua 

thời gian thực hiện được người dân và doanh nghiệp rất phấn khởi, đồng tình và 

đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính.  
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Ngoài ra, các địa phương chủ động triển khai xây dựng cánh đồng lớn, đồng 

thời có các chính sách mời gọi các Doanh nghiệp vào liên liết sản xuất như: Công 

ty cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị, Công ty Quế Lâm, FLC Farm... 

Trên đây là kết quả thực hiện thu hút đầu tư và giải quyết vướng mắc đối 

với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 

2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 
 

 
 

Trần Thanh Hiền 
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