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Kính gửi:  Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện công văn số 3700/UBND-TH ngày  12/08/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị và Công văn số 384/CTK-TH ngày  13/08/2020 của Cục Thống 

Kê về việc cập nhật rà soát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Sau khi tổ 

chức rà soát, đánh giá Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

I. Về việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: 

Ngành Nông nghiệp và PTNT đã có Báo cáo số 184/BC-SNN ngày 19/6/2020 về 

kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

(sao gửi kèm theo) 

II. Một số thuận lợi, khó khăn: 

1. Thuận lợi: 

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Nông nghiệp và PTNT nhận được quan tâm, 

lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực 

của hệ thống chính trị các cấp, sự đồng hành, hưởng ứng của người nông dân nên 

sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp tục là điểm sáng trong mức tăng trưởng chung 06 

tháng của các ngành, lĩnh vực. Giá trị tăng thêm của khu vực nông – lâm – thủy 

sản ước đạt 2.293,8 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ 2019). Đặc biệt vụ Đông 

Xuân được mùa kép toàn diện với năng suất lúa và sản lượng lương thực có hạt 

cao nhất từ trước đến nay. Lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là thế mạnh phát triển 

của tỉnh. Sản lượng gỗ khai thác đạt 562.700 m
3
, giá trị tăng 4,67% so với cùng 

kỳ 2019. Tổng sản lượng thủy sản đạt 19.433 tấn, giá trị tăng 5,6% so với cùng 

kỳ 2019. Nông thôn mới đang từng ngày đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của 

người dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong khó khăn của dịch bệnh 

COVID-19 mới thấy được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của nhân dân tỉnh 

nhà và khẳng định vai trò bệ đỡ của nông nghiệp trong phát triển kinh tế và ổn định 

xã hội. 

2. Khó khăn: 

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến nghiêm trọng, phức tạp, chưa dự báo 

được thời điểm kết thúc. Trong khi tình hình hạn hán, xâm nhập mặn; dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi (dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng trâu bò, bệnh trên 

cây trồng) đang diễn ra càng tạo thêm nhiều thách thức cho nền kinh tế nông 

nghiệp tỉnh nhà. 

- Lĩnh vực Nông nghiệp: Bước vào sản xuất vụ Hè Thu 2020  trên địa bàn 

toàn tỉnh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đáng chú ý, thời tiết 

nắng nóng kéo dài, đã làm hơn 5.400 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có thời 



  

điểm trên 4.000 ha lúa bị khô hạn do thiếu nước, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát 

triển và năng suất cuối vụ. Tình hình dịch hại trên cây trồng diễn biến phức tạp, 

khó lường, một số đối tượng sâu bệnh mới xuất hiện, chưa có giải pháp phòng trừ 

có hiệu quả như: bệnh khảm lá sắn, sâu keo mùa thu. Trong tháng 4/2020, hơn 

25.000 tấn tinh bột sắn của Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa không bán được, tồn 

kho. Mặt hàng chuối quả không nhập được sang thị trường Trung Quốc, các Doanh 

nghiệp và tư thương phải tìm thị trường ở Thái Lan, Lào để tiêu thụ, giá chuối 

giảm từ 3.000-4.000đồng/kg so với trước khi có dịch đã làm ảnh hưởng rất lớn đến 

đời sống của người dân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chanh leo 

không thể xuất khẩu sang châu Âu vì vậy giá cả chanh leo giảm xuống còn một 

nữa, chỉ còn 12.000/kg loại A, A1 (trước đây 25.000 – 30.000 đồng/kg); 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với tỷ lệ gây chết cao, đến nay vẫn chưa có vắc 

xin phòng bệnh và không có thuốc điều trị, tổng đàn lợn thịt hiện còn khoảng 50% 

so với cùng kỳ năm ngoái, tổng đàn lợn nái gần như đã bị tiêu hủy hết do dịch 

bệnh, trong khi có 4/6 cơ sở nuôi lợn đực giống khai thác tinh phục vụ thụ tinh 

nhân tạo cũng bị thiệt hại, ngừng sản xuất. Do đó, việc tái đàn lợn trong sản xuất 

chăn nuôi đang gặp khó khăn do giá cả lợn giống tăng cao và khan hiếm. Công tác 

đầu tư sản xuất chăn nuôi đang ngưng trệ, công tác chỉ đạo sản xuất gặp nhiều khó 

khăn. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên nhu cầu thực phẩm thịt gia súc 

giảm sâu (các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn đóng cửa,...); giá thịt lợn dao 

động quanh 80.000đ/kg cao hơn nhiều so với các năm trước, sức mua của người 

tiêu dùng giảm, sản lượng tiêu thụ thịt trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. 

- Lĩnh vực Lâm nghiệp: Thời tiết diễn biến khắc nghiệt, nắng nóng, khô hạn 

gay gắt, kéo dài nên nguy cơ gây cháy rừng vẫn luôn tiềm ẩn. Tình trạng khai thác 

rừng trái phép, phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy, trồng rừng vẫn còn 

diễn ra, điển hình như tại các huyện Đakrông, Hướng Hoá; Sự thu hút đầu tư phát 

triển các công trình, dự án Khu kinh tế Đông Nam, các công trình thủy điện, điện 

gió, điện mặt trời có liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.... Trong khi 

đó sự vào cuộc để bảo vệ rừng ở một số chính quyền cấp xã, chủ rừng chưa mạnh, 

từ đó đã tạo ra những áp lực rất lớn cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng 

trên địa bàn tỉnh. Hầu hết diện tích rừng tự nhiên giao cho hộ gia đình và cộng 

đồng có trữ lượng thấp, chất lượng rừng kém, lâm sản ngoài gỗ ít và nằm ở nơi xa 

khu dân cư, địa hình phức tạp đi lại khó khăn, nhưng chưa có chính sách hỗ trợ ban 

đầu cho các chủ rừng trong công tác Bảo vệ và phát triển rừng nên chưa khuyến 

khích được người dân tích cực nhận rừng. Nguồn vốn đầu tư cho phát triển lâm 

nghiệp còn hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách Trung ương hỗ trợ. Sản xuất lâm 

nghiệp mang tính rủi ro cao nên khó huy động vốn từ các nhà đầu tư vào lĩnh vực 

lâm nghiệp. Phần lớn sản phẩm từ rừng trồng chủ yếu cung cấp cho các nhà máy 

băm dăm xuất khẩu, giá trị gia tăng thấp. Giá cả và thị trường đầu ra cho sản phẩm 

lâm nghiệp còn bấp bênh, phụ thuộc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh chế 

biến, xuất khẩu lâm sản. Dự báo sản lượng khai thác và xuất khẩu các tháng tiếp 

theo sẽ giảm so với cùng kỳ năm 2019. 

- Lĩnh vực Thủy sản: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã 



  

ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất thủy sản , giá cả các mặt hàng thủy sản giảm 

mạnh so với cùng kỳ năm trước , do không xuất khẩu được, nhất là tôm nuôi. Giá 

tôm thẻ chân trắng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 70-100 triệu/tấn) 

ảnh hưởng nặng nề đến giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản; Khai thác vụ cá Nam 

năm nay mất mùa, các đàn cá xuất hiện tại ngư trường Quảng Trị rất ít và số lượng 

mỗi đàn không nhiều; cơ sở hạ tầng thủy sản phát triển chưa đồng bộ, xuống cấp, 

nhất là cảng cá và khu neo đậu cho tàu thuyền, các luồng lệch bị bồi lắng, cạn, ảnh 

hưởng rất lớn đến việc xuất, nhập lệch của tàu cá trong và ngoài tỉnh; trên địa bàn 

tỉnh còn gần 175 tàu cá có chiều dài trên 15m chưa được cấp phép khai thác thủy 

sản do vướng các quy định của Luật Thủy sản 2017 đã ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất của ngư dân; hiện tượng tàu giã cào lén lút khai thác vùng biển ven bờ vẫn 

còn xảy ra, tuy nhiên lực lượng mỏng, các đối tượng thường mật báo cho nhau khi 

có sự xuất hiện của lực lượng chức năng nên rất khó phát hiện và xử lý, đã ảnh 

hưởng đến hoạt động khai thác hải sản ven bờ của ngư dân; việc Trung Quốc đơn 

phương thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn trên các vùng biển trong đó có 

vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam gây khó khăn và ảnh hưởng đến tâm lý của 

ngư dân trong việc vươn khơi bám biển sản xuất; Diện tích nuôi trồng thủy sản 

tăng không đáng kể (nhất là diện tích nuôi mặn lợ) bởi quỹ đất vùng bãi ngang ven 

biển được quy hoạch cho vùng kinh tế Đông Nam và phục vụ du lịch , nên rất khó 

để mở rộng diện tích; Biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra phức tạp , khó lường, tình 

hình thời tiết khắc nghiệt , nắng mưa thất thường , bão lũ xảy ra thường xuyên dẫn 

đến tình hình dịch bệnh vật nuôi thủy sản diễn biến phức tạp, xảy ra trên diện rộng 

và có nguy cơ lây lan nhanh... 

- Lĩnh vực bảo quản, chế biến, nông-lâm-thủy sản: Hiện tại trên địa bàn 

tỉnh có 395 cơ sở cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản; trong đó: 

(372 cơ sở đang hoạt động, 23 cơ sở tạm ngừng hoạt động).  Các cơ sở sản xuất, 

chế biến nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh còn manh mún và nhỏ lẻ, chỉ tập trung 

trong hộ gia đình, trang thiết bị còn ít và nhỏ, phù hợp với quy mô hộ gia đình, 

trình độ hạn chế nên rất khó áp dụng các quy định của thực hành nông nghiệp tốt, 

tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến... dẫn 

đến năng suất và chất lượng không được như mong muốn; một số mặt hàng sản 

xuất theo thời vụ: chế biến cá, chế biến cà phê… nên khó khăn trong việc giám sát 

định kỳ. Các cơ sở chế biến nông sản chủ yếu là chả, cà phê, thực vật và đậu 

phụ…Từ đầu năm đến nay giá thịt lợn cao nên các sản phẩm thịt và chế biến từ thịt 

lợn tiêu thụ chậm; Cà phê chưa đến mùa vụ nên các nhà máy đang tạm ngừng hoạt 

động, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid nên các cơ sở sản xuất, chế biến gặp 

rất nhiều khó khăn, sản lượng chế biến của các mặt hàng nông lâm thủy sản chỉ đạt 

56% sản lượng so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2019. 

- Lĩnh vực Kinh tế tập thể: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid – 19 

đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, điều này 

tác động trực tiếp đến việc xây dựng và phát triển các hợp tác xã kiểu mới, hợp tác 

xã hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra, những hợp tác xã đăng ký xây dựng kiểu mới 

năm 2020 năng lực nội tại cũng hạn chế hơn so với 30 hợp tác xã đã được công 



  

nhận (2018-2019) vì vậy trong quá trình hướng dẫn triển khai thực hiện gặp một số 

khó khăn nhất định. Việc hướng dẫn triển khai xây dựng hợp tác xã kiểu mới đã 

được triển khai thực hiện từ đầu năm nhưng do dịch bệnh nên mới chủ yếu thông 

qua văn bản chỉ đạo hướng dẫn, công tác đi kiểm tra hướng dẫn chỉ đạo trực tiếp 

tại cơ sở chưa triển khai được (do dịch bệnh kéo dài, phải giãn cách xã hội nên 

không tổ chức để đi kiểm tra thực tế).  

Các hợp tác xã chăn nuôi (lợn, gà) có ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ 

do người dân có tâm lý e ngại về dịch bệnh, do các Trường học nghỉ học và các 

nhà hàng, khách sạn ngừng hoạt động, khách lưu trú và khách du lịch giảm sút đã 

làm cho các Hợp tác xã chăn nuôi giảm doanh thu, ước giảm khoảng 10-15% (có 

05 Hợp tác xã).  

Các HTX sản xuất và kinh doanh cà phê, hồ tiêu doanh thu giảm sút, khoảng 

30-40% do thị trường không xuất khẩu được (có 04 Hợp tác xã). Một số doanh 

nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm đặc sản của địa phương do 

lượng khách du lịch giảm nên doanh thu giảm mạnh, điển hình như: Công ty CP 

nông sản hữu cơ Quảng Trị doanh thu giảm 60%, Công ty TNHH Đại Lộc (sản 

xuất và kinh doanh cà phê) doanh thu giảm gần 70%...  

- Lĩnh vực Thủy lợi, nước sạch Nông thôn: Mặc dù toàn tỉnh đã tập trung 

thực hiện quyết liệt các giải pháp chống hạn, nhưng do nắng nóng kéo dài, lượng 

mưa từ đầu vụ Hè Thu đến nay quá ít, nên không có nước bổ sung cho các hồ đập. 

Hiện nay, nhiều vùng bị ảnh hưởng nặng của hạn hán, thiếu nước, tổng diện tích bị 

ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh là 4.141,9ha. Tính đến nay, 

mực nước các hồ đập thủy lợi chỉ đạt 25,75% so với dung tích thiết kế. Hồ Ái Tử 

thực hiện thêm nhiệm vụ tạo nguồn cho Nhà máy nước Tân Lương đảm bảo nước 

sinh hoạt cho người dân thành phố Đông Hà. Nguồn nước sinh hoạt nông thôn bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng, lưu lượng nước ở các giếng đào, giếng khoan giảm 

khoảng 30% so với năm 2019. Cá biệt một số vùng đất Bazan giếng gần như cạn 

nước, có 30.000/118.000 hộ ở nông thôn có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt (Hướng 

Hóa 15.000 hộ; Đakrông 9.000 hộ; vùng gò đồi huyện khác 6.000 hộ). Cùng với 

dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh tình hình nắng nóng, nhiệt độ cao, ẩm độ 

thấp kết hợp với gió Tây Nam mạnh sẽ làm cho tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn 

tiếp tục diễn ra gay gắt, nhiều diện tích lúa, hoa màu có nguy cơ mất trắng, nguồn 

nước cho chăn nuôi, sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn. 

III. Dự báo các chỉ tiêu cả năm 2020. 

Với dự báo tình hình thời tiết 6 tháng cuối năm 2020 sẽ rất bất thường, thiên 

tai luôn rình rập cộng thêm tác động ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 

trên người, bệnh dịch tả lợn châu Phi và khó khăn trong khả năng tái đàn lợn nên 

Kế hoạch để đạt chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng kinh tế Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 

trên 4,5% cuối năm 2020 (Theo Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND) sẽ khó đạt 

được. Ngành Nông nghiệp dự báo chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng Nông - lâm - ngư 

nghiệp năm 2020 đạt 3,5%.  

Ngoài ra, có 01 chỉ tiêu thành phần của Ngành dự báo sẽ không đạt Kế hoạch 

đề ra: 



  

- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng dự  ước khoảng 37.920 tấn/40.500 tấn đạt 

93,6% KH năm. 

(Có Phụ lục các chỉ tiêu số liệu rà soát, dự báo của Ngành gửi kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Cục Thống kê tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Các Phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 
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