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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 1261/SKH-TH ngày 

14/08/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Trị về việc chuẩn bị nội dung phục vụ 

phiên làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo UBND tỉnh, sau khi tổng 

hợp rà soát, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

I. Kết quả đạt được từ đầu năm đến nay trên một số lĩnh vực chính:  

1. Lĩnh vực Trồng trọt:  

Vụ Đông Xuân 2019 -2020: toàn tỉnh gieo trồng 29.028,37 ha cây lương thực có 

hạt, (tăng 0,18% so với cùng kỳ năm trước); sản lượng lương thực có hạt đạt 166.327 

tấn, đạt 63,97% chỉ tiêu sản lượngcả năm 2020), trong đó: 

 Cây lúa: Diện tích gieo trồng 26.097.87 ha, đạt 103% kế hoạch, tăng 0,21% 

so với cùng kỳ năm trước. Vụ Đông Xuân 2019-2020 tiếp tục được mùa lớn, năng 

suất đạt 58,7 tạ/ha, sản lượng đạt 153.139,717 tấn, tăng 0,67% so với năm ngoái. 

Diện tích lúa chất lượng cao 21.000 ha, đạt 80,7% diện tích gieo trồng (tăng 

0,38% so với vụ Đông Xuân 2018-2019). 

Cây ngô: Diện tích gieo trồng ước đạt 2.930,5 ha, tương đương cùng kỳ năm 

trước. Vụ Đông Xuân năm nay ngô rất được mùa, dự kiến năng suất ngô đạt 45 

tạ/ha, cao hơn cùng kỳ năm trước 4,9 tạ/ha, sản lượng ước đạt 13.187,25 tấn, tăng 

2,3% (1.440,2 tấn) so với cùng kỳ năm trước. 

Các cây ngắn ngày khác đạt năng suất và sản lượng cao hơn so với năm 

trước.
1
 Cây công nghiệp dài ngày (cao su, cà phê, hồ tiêu): được chú trọng quan 

tâm đầu tư các khâu trong chăm sóc, chuẩn bị diện tích để trồng mới và tái canh 

theo kế hoạch, xử lý dịch bệnh và xây dựng các mô hình an toàn dịch bệnh.
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Vụ Hè Thu 2020:  
Diện tích gieo cấy lúa: Hè Thu 2020 ước đạt 22.600 ha, đạt 101,3% so với kế 
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  Cây Sắn: Diện tích trồng đến nay đạt 10.166 ha,  (đạt 101,7% kế hoạch), hiện nay trên địa bàn huyện Hướng 

Hóa đang tiếp tục mùa vụ trồng sắn. 

 Cây Lạc: Diện tích  gieo trồng ước đạt 3.232,4 ha, tăng 132,2 ha so với cùng kỳ năm trước, năng suất ước đạt 22 

tạ/ha, cao hơn vụ Đông Xuân trước  0,6tạ/ha. Sản lượng ước đạt 7.111,28 tấn, cao hơn 7,4% (490,68 tấn) so với vụ 

Đông Xuân 2018-2019.  

 Rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng ước đạt 4.197,1 ha, cao hơn cùng kỳ năm trước 54,7 ha. Sản lượng ước đạt 

38.683,9 tấn, tăng 109,6 tấn so với cùng kỳ năm trước  
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   Cây hồ tiêu: Diện tích hồ tiêu đến nay  là 2.495,5 ha,  trong đó diện tích cho sản phẩm là 2.153,9 ha. Cây hồ tiêu 

hiện đang ở thời kỳ phát triển quả, chuẩn bị thu hoạch, dự kiến năng suất ước đạt 12,5 tạ/ha, cao hơn 0,4 tạ/ha so với 

năm 2019. 

 Cây cà phê: Diện tích cà phê hiện nay là 4.866,2 ha, giảm 0,8% (39,1 ha) so với cùng kỳ năm trư ớc, trong đó 

4.537,2 ha cà phê cho sản phẩm. Hiện nay, cây cà phê kinh doanh đang ở giai đoạn ra hoa, nuôi quả. Thời gian qua do 

thời tiết khô hạn nên đã ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển của các vườn cà phê. 

 Cây cao su: Diện tích cao su hiện nay là 19.396,7 ha tăng 2% (398,6 ha) so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích 

cao su cho sản phẩm 13.920,3 ha. Hiện nay, cây cao su đang ở giai đoạn ra lá mới, có những nơi đã ổn định lá. 



  

hoạch (KH: 22.300 ha). Hiện nay, cây lúa đang ở giai đoạn chín sữa chín – chín 

hoàn toàn - thu hoạch. Tính đến ngày 15/8/2020, cơ bản diện tích lúa vụ Hè Thu 

toàn tỉnh đã trổ, còn khoảng 1.700 ha chưa trổ (tập trung ở Hướng Hóa, Đakrông 

và một số diện tích gieo muộn ở huyện Cam Lộ, TP. Đông Hà); Diện tích lúa đã 

thu hoạch hơn 6.500 ha, đạt gần 29% diện tích gieo cấy (Huyện Hải Lăng đã thu 

hoạch khoảng 5.000 ha,Triệu Phong khoảng 1.000 ha, Vĩnh Linh 400 ha, Gio Linh 

100 ha). Uớc năng suất tại Hải Lăng 61-62 tạ/ha, Triệu Phong 56-58 tạ/ha. Dự ước 

năng suất toàn tỉnh khoảng 52,5 tạ/ha, xấp xỉ năng suất vụ Hè thu 2019 (52,9 tạ/ha) 

- Các cây màu khác (Ngô, Lạc, sắn, rau đậu các loại...) đang giai đoạn sinh 

trưởng, phát triển củ, quả. 

- Cây công nghiệp dài ngày: Cây cà phê đang ở giai đoạn nuôi quả, do thời 

tiết khô hạn kéo dài nên tình hình sinh trưởng bị ảnh hưởng làm cho vàng lá, khô 

cành. Hồ tiêu: Cơ bản các địa phương đã thu hoạch xong (riêng ở Hướng Hóa đang 

giai đoạn ra hoa đậu quả), năng suất ước đạt 12,5 tạ/ha, cao hơn 0,4 tạ/ha so với 

năm 2019. Giá hồ tiêu bình quân trên dưới 50-55.000 đồng/kg, tăng 20.000đ so với 

năm 2019. Đối với cây cao su do nắng hạn làm cho nhiều diện tích bị vàng và rụng 

lá ảnh hưởng đến sản lượng mủ.  

- Công tác chuyển đổi cây trồng vụ Hè Thu: Trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi 

hơn 155 ha từ đất lúa thiếu nước sang cây trồng cạn, đặc biệt huyện Gio Linh đã tập 

trung chuyển đổi trên 45 ha đất lúa thiếu nước sang trồng dưa hấu đạt hiệu quả kinh 

tế cao (Gio Phong, Gio Châu…), trong vòng 60 ngày, sau khi trừ chi phí bà con lãi 

trung bình 5-6 triệu đồng/sào (100-120 triệu/ha), nơi cao đạt 160-180 triệu/ha, gấp 

8-10 lần so với sản xuất lúa ở vùng được mùa nhất.  

- Diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ: vụ Hè Thu 2020, Ngành chỉ đạo 

các đơn vị chuyên môn tiếp tục kết nối, đồng hành cùng các doanh nghiệp để ký 

kết hợp đồng với nông dân tổ chức sản xuất gần 200 ha lúa hữu cơ
3
 và 110 ha tiêu 

hữu cơ liên kết với Công ty Oganicmor trong sản xuất và tiêu thụ, cùng các loại 

cây trồng khác như Cam Hữu cơ, Thanh Long Hữu cơ, Cà phê sinh thái, rau canh 

tác tự nhiên.....đã tạo ra hiệu quả trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường. 

2. Lĩnh vực Chăn nuôi, thú y:  

Chăn nuôi đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, 

tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao 

được mở rộng; nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học đang được phổ biến, nhân 

rộng. Toàn tỉnh hiện có 112 trang trại , gia 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 chứng nhận VietGap (01 trại gà, 02 trại 

lợn) tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm. Các liên kết 

trong sản xuất chăn nuôi đã góp phần giảm thiểu thiệt hại nặng nề trong sản xuất 

chăn nuôi lợn bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi.  

Tình hình dịch bệnh: 

- Dịch tả lợn Châu Phi:  
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 (100 ha lúa hữu cơ sử dụng phân bón Obi- Ong biển của Công ty Đại Nam, 45 ha lúa canh tác tự nhiên tại huyện 

Triệu Phong, 30 ha Liên minh HTX Nông sản sạch  Hải Lăng, 20 ha liên kết với Tập Đoàn Quế Lâm sản xuất lúa 

Bắc Thơm 7 ở huyện Triệu Phong) 



  

Từ ngày 01/01/2020 đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 172 hộ, 81 thôn, 44 

xã của 06 huyện, thị xã: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và Cam Lộ, 

thị xã Quảng Trị chôn hủy 939 con lợn (170 nái, 532 lợn thịt và 237 lợn con theo 

mẹ), tổng trọng lượng chôn hủy 42.083 kg (nái: 27.411 kg, thịt: 13.854 kg, lợn con 

theo mẹ: 818 kg). Quy trình chôn hủy đúng quy định và có sự giám sát của cơ quan 

thú y.  

Tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh còn 07 xã của 03 huyện, thị xã (Vĩnh Linh 

và Gio Linh, TXQT) có dịch chưa qua 30 ngày. So với năm 2019, trong 8 tháng 

đầu năm 2020, bệnh DTLCP đã giảm về phạm vi lẫn số lượng lợn mắc bệnh. Tuy 

nhiên, với tính chất lây lan nhanh của dịch bệnh, hiện tại vẫn chưa có vắc xin để 

phòng bệnh chủ động, việc các hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn lợn trong thời gian tới 

nếu không chú trọng đến khâu tuyển chọn con giống, áp dụng các biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học... thì dịch bệnh rất dễ bùng phát trở lại. 

- Dịch bệnh Lở mồm long móng: Từ ngày 31/01/2020 đến nay, dịch bệnh 

LMLM xảy ra trên đàn trâu bò tại 06 xã của 03 huyện Cam Lộ (3 xã), Gio Linh (2 

xã) và Đakrông (1 xã) với tổng số 177 con trâu bò mắc bệnh (32 trâu, 145 bò) của 

33 hộ dân/8 thôn. Các ổ dịch trên đều do vi rút LMLM type O gây ra.  

- Dịch bệnh trên tôm: Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn 

4xã/phường: Vĩnh Sơn, Hiền Thành, Đông Giang, Triệu Lăng của 3 huyện/thành 

phố: Vĩnh Linh, Đông Hà, Triệu Phong với tổng diện tích là 50,68 ha (18,07ha 

đốm trắng, 1,55ha gan tụy còn lại không xác định được bệnh lý). Bệnh xảy ra chủ 

yếu là đốm trắng và hoại tử gan tụy. Đối với các hộ có kết quả xét nghiệm dương 

tính với bệnh nguy hiểm, đã kịp thời cấp hóa chất dập dịch nhằm hạn chế sự lây 

lan của dịch bệnh, trong 8 tháng đầu năm 2020 đã cấp 8.430 kg hóa chất chlorine 

hỗ trợ dập dịch.  

3. Lĩnh vực thuỷ sản: 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại thủy sản và triển khai mạnh mẽ 

các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Quyết định 

48/2010/QĐ-TTg; với thời tiết, ngư trường thuận lợi nên khai thác và nuôi trồng 

thủy sản tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước. 

Tổng sản lượng thủy sản từ đầu năm đến nay : đạt 27.616 tấn, tăng 9% so với 

cùng kỳ năm 2019, đạt 74,6% so với kế hoạch, trong đó: khai thác 21.847 tấn, sản 

lượng nuôi trồng ước đạt 5.769 tấn, bằng 101,3% so với cùng kỳ năm và bằng 

51,7% so với kế hoạch.
4
  

Trong các tháng đầu năm đã tổ chức 19 chuyến tuần tra, trong đó: 15 chuyến 

trên biển, 04 chuyến nội đồng; kiểm tra hơn 240 lượt tàu, xử lý 16 vụ vi phạm (14 

vụ trên biển, 02 vụ trên nội đồng) trong lĩnh vực thủy sản với số tiền xử phạt là 46 

triệu đồng.  

Đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá trên đị a bàn tỉnh; Tổng số tàu 

thuyền toàn tỉnh tính đến tính đến nay là: 2.272 chiếc, với tổng công suất 

127.676,1cv, trong đó: số tàu cá dưới 6m có 845 chiếc; từ 6m đến dưới 12m có 863 

                                           
4 Trong đó: nuôi mặn lợ đạt 3.649 tấn (tôm chân trắng ước đạt 3300 tấn, bằng 101,7% so với cùng kỳ năm và bằng 63,8% so 

với kế hoạch; tôm sú ước đạt 320 tấn, bằng 100,9% so với cùng kỳ năm và bằng 32% so với kế hoạch; nuôi khác 29 tấn, bằng 

103,6% so với cùng kỳ năm và bằng 96,7% so với kế hoạch); Cá nước ngọt đạt 2120 tấn, bằng 100,7% so với cùng kỳ và bằng 

55,8% so với kế hoạch. 



  

chiếc; từ 12m đến dưới 15m có 199 chiếc; tàu cá 15m đến dưới 24m 347 tàu; tàu 

cá trên 24m: 18 chiếc.
5
  

Ngành nông nghiệp PTNT đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về công tác giống, xử lý môi trường nuôi, tích cực 

chỉ đạo hướng dẫn nuôi trồng thuỷ sản theo khung lịch thời vụ của tỉnh, nhất là triển 

khai các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi hai giai đoạn nhằm giám 

sát bảo vệ môi trường và nâng cao năng suất sản lượng. 

4. Lĩnh vực lâm nghiệp:  

Bằng các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế trung ương, ngân sách tỉnh, chương trình 

mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và các nguồn vốn khác (của các doanh 

nghiệp, của người dân,...), ngành đã phối hợp với các địa phương, chỉ đạo các đơn vị, 

các chủ rừng xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng; chủ 

động rà soát, thiết kế các hạng mục lâm sinh và hạ tầng lâm sinh làm cơ sở triển khai, 

khai thác hợp lý các diện tích rừng trồng sản xuất tập trung, ổn định độ che phủ rừng, 

góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn.  

- Công tác đấu tranh ngăn chặn và xử lý vi phạm: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo 

các đơn vị tăng cường đấu tranh, phòng ngừa các hành vi xâm hại rừng. Tăng 

cường công tác đấu tranh ngăn chặn, kiểm tra, kiểm soát lâm sản
6
.  

- Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng( PCCCR): Tham mưu UBND tỉnh 

ban hành các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Tham mưu tổ 

chức hội nghị tổng kết công tác BVR-PCCCR cấp huyện năm 2019, triển khai 

nhiệm vụ năm 2020; Kiện toàn BCĐ 886 huyện; Xây dựng phương án phòng cháy 

chữa cháy rừng. Kiểm lâm địa bàn tham mưu kiện toàn 11 BCĐ 886 cấp xã;  Xây 

dựng 08 phương án PCCCR cấp xã, hướng dẫn các hộ gia đình là chủ rừng xây 

dựng 40 phương án PCCCR. Củng cố, kiện toàn 80 tổ, 02 đội quần chúng bảo vệ 

rừng với 642 người tham gia.  

- Công tác theo dõi diễn biến rừng: Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn triển khai thực 

hiện theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn được phân 

công phụ trách ngay từ đầu năm, tham  mưu thành lập, kiện toàn tổ công tác ở xã. 

Đã tiến hành kiểm tra, rà soát số liệu diễn biến rừng năm 2019 của các huyện để 

tổng hợp báo cáo hiện trạng rừng trình UBND tỉnh công bố. Kết quả diện tích rừng 

tỉnh Quảng Trị năm 2019: Đất có rừng 252.966,6 ha (Rừng tự nhiên: 140.839,3 ha, 

Rừng trồng: 112.127,3 ha). Độ che phủ rừng 50,1%.  

- Công tác quản lý, sử dụng và phát triển rừng 

Công tác quản lý rừng luôn được chú trọng; Kịp thời cập nhật nắm vững diễn 

biến tài nguyên rừng. Hướng dẫn các địa phương, chủ rừng xây dựng phương án 

chi tiết chuyển đổi rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang phát triển rừng sản 

xuất. Đến nay đã có 12 đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt Phương án chi tiết. Còn 
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 Các nghề khai thác chủ yếu là nghề lưới rê các loại có 1.773 chiếc, nghề lưới vây có 115 chiếc, nghề câu có 33 

chiếc, còn lại các nghề khác 351 chiếc. Từ đầu năm đến nay , đã có 18 tàu cá cải hoán, nâng cấp; Kiểm tra, cấp giấy 

chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá: 16 tàu; Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 27 tàu; Cấp, cấp lại giấy phép khai 

thác thủy sản: 66 tàu; Xóa đăng ký tàu cá: 30 tàu. 
6
 Kết quả 8 tháng đầu năm đã phát hiện và lập biên bản 159 vụ vi phạm; xử lý vi phạm hành chính 142 vụ, phạt 

tiền: 987.950.000
đ
, lâm sản tịch thu 257.269 m

3
 gỗ và nhiều loại lâm sản khác, 53,3kg động vật rừng. So với cùng kỳ năm 

2019, số vụ vi phạm tăng 4 vụ, lâm sản tịch thu tăng 15,646 m
3
 gỗ quy tròn các loại, số động vật rừng giảm 47,3kg. 

Nhìn chung, các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp trên địa bàn đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, 

nghiêm minh theo quy định.  



  

02 đơn vị còn lại (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND thị xã Quảng Trị) đang chỉnh 

sửa, bổ sung hồ sơ để trình phê duyệt... Thực hiện nghiêm túc việc chuyển mục đích 

sử dụng rừng đảm bảo theo quy định, ổn định quy hoạch 3 loại rừng, phục vụ công 

tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
7
 Duy trì và phát triển các mô hình quản lý 

rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC; các mô hình chuyển hóa và trồng rừng gỗ lớn.. 

Việc kiểm tra giám sát khai thác, xác nhận lâm sản khai được thực hiện thường 

xuyên, chặt chẽ. Trong những tháng đầu năm, sản lượng khai thác gỗ và cây phân 

tán đạt 723.763 m
3
, ước giá trị khai thác đạt 720 tỷ đồng. 

5. Công tác thuỷ lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất, XDCB và nước sinh hoạt 

nông thôn. 

Bước vào vụ sản xuất năm 2019-2020, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh 

diễn biến phức tạp, lượng mưa phân bổ không đồng đều giữa các vùng và thấp hơn 

trung bình nhiều năm, dẫn đến lượng nước ở các hồ chứa không đạt dung tích thiết 

kế (đạt khoảng 80% so với dung tích thiết kế). Đặc biệt, đã tham mưu chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện các giải pháp chống hạn mạng lại hiệu quả. Kết quả đã đảm bảo cấp 

nước tưới trong vụ Đông Xuân 2019-2020 cho 25.800 ha lúa, 1.219 ha màu, mạ 

cây công nghiệp, 1200 ha nuôi trồng thủy sản, và hơn 500ha cây trồng cạn áp dụng 

tưới tiết kiệm nước trên địa bàn toàn tỉnh. Dự kiến vụ Hè Thu năm 2020, các công 

trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới cho khoảng 21.000ha lúa, 800ha màu, mạ cây 

công nghiệp và 500 ha nuôi trồng thủy sản.  

Tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán , thiếu nước, 

xâm nhập mặn (Chỉ thị 03/CT-UBND tỉnh ngày 23/3/2020) ngay từ đầu vụ , sử 

dụng nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm.Tận dụng và mở rộng tối đa diện tích sản xuất 

ở các vùng có điều kiện tưới, các vùng thiếu nước thì xem xét chuyển đổi sang cây 

trồng cạn hoặc không canh tác để tránh thiệt hại . Tập trung chỉ đạo, quán triệt các 

địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện Công điện 601/CĐ-TTg ngày 21/5/2020 

của Thủ tướng chính phủ về tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán xâm nhập 

mặn; Công điện 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ Thủy lợi;Thường 

xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn . Quản lý chặt 

chẽ trong vận hành các cống ngăn mặn, không để xảy ra tình trạng mặn xâm nhập 

vào nội đồng. Bên cạnh đó, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục 

được tập trung triển khai, nhân rộng, nhiều địa phương đã áp dụng phương pháp 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn như: Tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, 

tưới rãnh... cho các loại cây trồng cạn như: Cây lạc, tiêu, cà phê, cây dược liệu... 

mang lại kết quả rõ rệt.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và triển khai thực hiện phương án cấp 

nước sinh hoạt nông thôn và kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các 

công trình cấp nước sinh hoạt năm 2020 (Phương án số 30/PA-SNN ngày 

28/02/2020) nhằm cấp nước kịp thời cho người dân sinh hoạt và sản xuất. Đến nay, 
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 Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận hồ sơ của 25 dự án chuyển đổi đất, rừng sang mục đích khác, tổng diện tích chuyển đổi là 

261,7565 ha, trong đó: đất có rừng trồng 147,8530 ha, đất trống quy hoạch lâm nghiệp 113,9035 ha. Có 19 dự án đã được HĐND 

tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;  01 dự án đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư; 01 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; 01 dự án đã được Sở trình UBND tỉnh chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng; 02 dự án  đã được Sở hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp; 01 dự án HĐND tỉnh chưa chập thuận chủ 

trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.  

 



  

tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch: 57,14%, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn 

sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 94,67%.  

Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản: Thực hiện các Kế hoạch, chỉ thị và Quyết 

định của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương; thực hiện sự chỉ đạo của UBND 

tỉnh; Nhằm phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm 

thuộc tất cả các nguồn vốn đã được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao 

trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện kế hoạch và nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội. Sở Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu các đơn vị quán triệt tinh thần chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 623/TTg-KTTh ngày 26/5/2020 về 

tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, xác định 

rõ đẩy nhanh tiến độ giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 nhằm 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT-XH 

năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, Sở 

Nông nghiệp và PTNT thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như có nhiều văn bản 

đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ đầu tư công cũng như vấn đề 

xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; Tập trung chỉ đạo các Ban QLDA đôn đốc các nhà 

thầu, xây lắp huy động nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời gian thuận lợi để thi công, 

đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công; Hướng dẫn, kịp thời giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc để các dự án được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; tạo điều kiện 

thuận lợi trong các khâu kiểm soát hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Theo đó, 

tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư, tiến độ giải ngân của các dự án đều đạt 

kế hoạch đề ra đúng theo tinh thần của Nghị Quyết số 35/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Hiện nay, tỷ lệ giải ngân 152.442/473.163 triệu đồng, đạt 32,22%. Trong đó: 

- Các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư: Tỷ lệ giải ngân 

123.551/192.360 triệu đồng, đạt 64,23%.  

- Các dự án do Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu 

tư: Tỷ lệ giải ngân 28.891/280.803 triệu đồng, đạt 10,29%. 

6. Các lĩnh vực trọng tâm khác của ngành: 

 Công tác truyền thông luôn bám sát diển biến thực tiễn và đưa tin kịp thời về 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh hại cây trồng vật nuôi, 

tình hình thiên tai và những biện pháp chỉ đạo của Ngành, cung cấp các thông tin về 

tiến bộ kỹ thuật mới, định hướng và hướng dẫn nông dân áp dụng vào sản xuất, 

thông tin và dự báo giá cả thị trường hàng hoá trong nông nghiệp để nông dân chủ 

động trong sản xuất. Đặc biệt, chú trọng các chương trình trọng tâm của ngành như: 

xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, tái cơ cấu ngành,...
8
 

Công tác quản lý chất lượng nông , lâm, thủy sản luôn được chú trọng , qua 

công tác kiểm tra ATVSTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông , lâm, thuỷ 

sản đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong quá trình sản xuất kinh doanh của 

các cơ sở, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ 
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 Biên soạn và phát hành Bản tin Nông nghiệp 7 số năm 2020 với 8.190 bản và  Trang Nông nghiệp thực hiện 

được 17 nội dung (82 buổi phát sóng) trên đài PTTH. Các chuyên mục, phóng sự đã phản ánh kịp thời tình hình sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua.  



  

sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh thuốc thú y, BVTV, thức ăn thuỷ 

sản, thức ăn chăn nuôi, phân bón,... theo Thông tư 45/2014 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. Công tác giám sát, kiểm tra chất lượng và điều kiện đảm bảo VSATTP nông 

sản được chú trọng thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất và 

xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.
9
 

Hướng dẫn các HTX triển khai nguồn vốn hỗ trợ hạ tầng năm 2020 trước mùa 

mưa bão; triển khai có hiệu quả tiêu chí số 13 trong xây dựng NTM, trong đó chú 

trọng việc tìm kiếm thị trường, liên doanh- liên kết, xúc tiến thương mại kết nối 

tiêu thụ sản phẩm cho các HTX,….. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Hoàn thành công tác thẩm định xã đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho 8 xã (đã có Quyết định công nhận của UBND 

tỉnh), Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn NTM năm 2019. 

Hoàn thành rà soát hiện trạng và kế hoạch, lộ trình của các xã phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 (hiện có 11 xã đăng ký). Tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới sau khi sắp xếp 

đơn vị hành chính. 

 Kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Triệu Nguyên, chỉ đạo các 

sở, ban, ngành hỗ trợ xã phấn đấu đạt chuẩn. Rà soát và đề xuất UBND tỉnh phân 

bổ chi tiết một số nội dung của nguồn vốn sự nghiệp năm 2020 (xây dựng NTM 

kiểu mẫu, hỗ trợ trang thiết bị cho các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2020). 

II. Một số thuận lợi, khó khăn: 

1. Thuận lợi: 

Trong những 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 

08 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 
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 Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP, đã tiến hành lấy tổng cộng  697 mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản để kiểm tra 

giám sát các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, kết quả phát hiện 4/697 mẫu vi phạm chiếm tỉ lệ  0,57%.  Đã Phối hợp với 

các đơn vị liên ngành tổ chức 03 đoàn thanh tra, kiểm tra về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại 46 cơ sở sản xuất 

kinh doanh, phát hiện và xử lý vi phạm 05 cơ sở với số tiền xử phạt 22 triệu đồng, tiêu hủy 27 kg sản phẩm vi phạm. 



  

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 kiến khả năng thực hiện các chỉ tiêu của Ngành năm 2020: 

Với dự báo tình hình thời tiết những 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 các chỉ tiêu:  

- Tốc độ tăng trưởng Nông - lâm - ngư nghiệp năm 2020 đạt 3,5%.  

- Sản lượng lương thực có hạt:  28,7 vạn tấn, vượt 10,3% KH. 

- Diện tích trồng mới và tái canh cây công nghiệp dài ngày 230 ha (trong đó: 

Cà phê: 150 ha, Cao su: 50 ha; Hồ tiêu: 30 ha). đạt 100% KH 

- Trồng rừng tập trung: 7.200 ha (vượt 20% KH); Trồng cây phân tán 2,5 triệu 

cây (đạt 100% KH). 



  

- Tỷ lệ độ che phủ rừng trên 50% đạt 100% KH. 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95% (đạt 100% KH). 

- Tổng sản lượng thuỷ sản: ước đạt xấp xỉ 100% KH (37.000 tấn). 

- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng: ước khoảng 37.900 tấn/40.500 tấn đạt 

93,5% KH năm. 

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới từ 56,4-57,4% (có thêm 8-9 

xã đạt chuẩn nông thôn mới). 

IV. Kiến nghị, đề xuất: 

- Đề nghị UBND tỉnh đồng ý và trình HĐND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ 

tăng trưởng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt trên 4,5% (Theo Nghị quyết số 

31/2019/NQ-HĐND) về 3,5%. 

- Ngành đang khẩn trương hoàn thiện Đề án thực hiện chính sách khôi phục, 

tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi; dự kiến nguồn lực kinh phí thực hiện tương 

đối lớn. Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét chỉ đạo. 

- Đề nghị Sở Tài chính sớm tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ 

trợ chuyển đổi cây trồng vụ Hè Thu và Thu Đông 2020 (theo Kế hoạch Kế hoạch 

số 1914/KH-UBND ngày 29/4/2020 về sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu và Thu 

Đông năm 2020 ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid 19); 

tham mưu bố trí Kinh phí chống hạn, để các địa phương và các đơn vị liên quan có 

cơ sở thực hiện. 

- Đề nghị các địa phương quy hoạch vùng đất cao, không bị ngập lụt để tổ 

chức sản xuất cây vụ Thu Đông (liên kết với Công ty Do holding để sản Ngô vụ 

Đông) đảm bảo thời vụ nhằm tăng thu nhập cho người dân. 

- Đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản đặc biệt là bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc. Tăng cường tuyên 

truyền về dịch bệnh, nâng cao ý thức tự giác của người dân để phát hiện SỚM, 

báo cáo NHANH dịch bệnh và chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Tập 

trung đẩy nhanh công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm VỤ THU để nâng 

cao tỷ lệ bảo hộ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Các Phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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