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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1524  /SNN-TCHC 
V/v chuẩn bị tham luận tại Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVII 

Quảng Trị, ngày 19  tháng 8  năm 2020 

 

 

Kính gửi: Tỉnh ủy Quảng Trị. 

 

 

Thực hiện văn bản số 2254-CV/TU ngày 16/7/2020 của Tỉnh ủy Quảng Trị 

về việc chuẩn bị tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020-2025; Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo tham luận với các chuyên đề: 

- Chuyên đề 1: “Khai thác tiềm năng lợi thế vùng miền đẩy mạnh tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”. 

- Chuyên đề 2: “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tạo 

bước đột phá về năng suất, chất lượng giá trị các sản phẩm nông nghiệp có lợi 

thế cạnh tranh của Tỉnh”.  

(Các Dự thảo gửi kèm theo). 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 

 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT, TCHC 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI TỈNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XVII 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

I. CHUYÊN ĐỀ 1: “Khai thác tiềm năng lợi thế vùng miền đẩy mạnh 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” 

- Kính thưa Đoàn chủ tịch! 

- Kính thư quý vị đại biểu! 

- Kính thưa toàn thể Đại hội! 

Lời đầu tiên, Tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến 

Quý vị Đại biểu và toàn thể Đại Hội. Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp. 

Trước hết, Tôi xin bày tỏ sự thống nhất cao với Báo cáo chính trị và Phương 

hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại Hội. 

Để tiếp tục làm rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực 

hiện thắng lợi những phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, thay 

mặt Sở Nông nghiệp và PTNT, Tôi xin gửi đến Đại hội tham luận với nội dung: 

“Khai thác tiềm năng lợi thế vùng miền đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”. 

Kính thưa Đại hội! 

Nhiệm kỳ 2016 – 2020, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục thể hiện 

là trụ cột của nền kinh tế tỉnh nhà, luôn nhận được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của hệ thống chính trị 

các cấp. Hàng loạt các chủ trương, Nghị quyết đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh 

được ban hành. Điển hình là: Nghị quyết 04/NQ- TU của Tỉnh ủy ngày 20/4/2017 

về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025; 

Các Nghị Quyết, 02, 03, 04, 30, 27 của HĐND tỉnh... Tất cả các Nghị quyết trên 

đã đi vào thực tiễn cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, 

giúp nông nghiệp tỉnh nhà có bước phát triển toàn diện theo hướng nông nghiệp 

hữu cơ, nông nghiệp sạch, gắn sản xuất với chế biến, thị trường. Hầu hết, các chỉ 

tiêu của Nghị Quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa XVI trên lĩnh vực nông nghiệp 

đều đạt và vượt kế hoạch, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 

3,8%/năm; sản lượng lương thực có hạt đạt 27,5 vạn tấn (vượt 2,5 vạn tấn); Diện 

tích trồng mới rừng hàng năm đạt 7.200 ha (vượt 2.000 ha); Độ che phủ rừng ổn 

định 50,1%; Dự kiến cuối năm 2020, toàn tỉnh  có 57 - 58 xã đat chuẩn nông 

thôn mới , đạt tỷ lệ 56,4-57,4%, không còn huyện trắng xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí, xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí. Tỷ lệ 

dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%. Đồng thời, là tỉnh đầu tiên 

và duy nhất trong 03 tỉnh Bình Trị Thiên có huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh đã dần hình 

thành được vùng sản xuất, gắn với Doanh nghiệp, chế biến và thị trường tiêu 

thụ. Nông sản hữu cơ của tỉnh Quảng Trị đã có mặt nhiều hệ thống chuỗi siêu thị 

lớn trong cả nước. Quảng Trị đang dần xây dựng được giá trị thương hiệu nông 

sản hữu cơ trên bản đồ nông sản Việt Nam với nhiều sản phẩm như: Gạo hữu cơ 
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Quảng Trị, Cà gai leo, Chè Vằng, Hồ tiêu hữu cơ, Cà phê Khe Sanh… Nhiều 

sản phẩm xuất khẩu mang về giá trị ngoại tệ cho tỉnh như: Tinh bột sắn, mủ cao 

su, gỗ dăm, tôm thẻ chân trắng… Quảng Trị cũng nằm trong nhóm các tỉnh dẫn 

đầu cả nước về trồng rừng nguyên liệu được cấp chứng chỉ FSC với diện tích 

hơn 23.400 ha. 

Tuy sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng 

định vai trò bệ đỡ, xương sống của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh đại dịch 

Covid – 19 ảnh hưởng đến toàn cầu, nhưng so với tiềm năng lợi thế của từng 

vùng miền, giá trị sản xuất trên 01 ha đất nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị hiện 

đang ở mức trung bình. Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong nội 

ngành nông nghiệp chỉ đạt 31,68%, thấp hơn 3,32% so với chỉ tiêu NQ; Quy mô 

sản xuất nhỏ, manh mún, gắn với hàng chục nghìn hộ gia đình; Công nghiệp hóa 

trong nông nghiệp vẫn còn chậm; Hợp tác xã kiểu mới còn chiếm tỷ lệ thấp 

(dưới 20%); Việc liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, Doanh nghiệp chưa bài 

bản, tính liên kết vùng trong sản xuất còn thiếu và yếu. Nguyên nhân của những 

tồn tại, hạn chế trên là do: Quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, nguồn lực đầu 

tư vào phát triển nông nghiệp vẫn còn hạn chế; phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ 

sản xuất nông, lâm, nghiệp vẫn chưa đồng đều giữa các vùng miền, các loại hình 

sản xuất; Việc đào tạo nghề, nâng cao năng lực của người sản xuất chưa theo kịp 

nhu cầu và tín hiệu của thị trường; Tỷ lệ Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 

quá thấp; Khoa học công nghệ, nhất là công nghệ chế biến sâu hầu như chưa 

được quan tâm phát triển. Chính vì vậy, đã làm giảm giá trị gia tăng của các sản 

phẩm nông nghiệp, chất lượng sản phẩm thiếu đồng đều, không đáp ứng đủ sản 

lượng cho những đơn hàng lớn theo yêu cầu của đối tác. Những điểm nghẽn này 

sẽ là trở lực để nông nghiệp có thể bứt phá trong tương lai.  

 Xuất phát từ những tồn tại, hạn chế đó, với quyết tâm phát triển nền nông 

nghiệp hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, theo hướng hàng hóa 

gắn với thị trường tiêu thụ, phấn đấu giá trị gia tăng toàn ngành bình quân đạt 

2,5 – 3%, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác lên 1,2 – 1,5 lần so 

với hiện nay. 

Ngành Nông nghiệp và PTNT xác địnhtiếp tục khai thác tiềm năng lợi thế, 

dư địa từng, vùng miền, từng lĩnh vực, ngành hàng sản xuất, kịp thời nắm bắt 

thời cơ, vượt qua qua thách thức đẩy mạnh công tác tái cơ cấu ngành gắn với 

xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau: 

Thứ nhất, Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách phù hợp 

với yêu cầu và định hướng phát triển sản xuất trong thời kỳ mới; Xây dựng 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các đề án phát triển cho từng lĩnh vực mang 

tính ổn định, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên chính sách hỗ trợ theo 02 trục sản 

phẩm chính là sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, sản phẩm đặc sản địa phương 
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(OCOP). 

Thứ hai, Khuyến khích phát triển các hình thức liên doanh liên kết từ sản 

xuất đến phân phối, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh quá trình tập 

trung, tích tụ ruộng đất; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn phù hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp và định hướng phát triển của 

thị trường. 

Thứ ba, Phát triển các loại hình DN đầu tư vào nông nghiệp, trong đó tạo 

cơ chế hỗ trợ đặc thù thu hút Doanh nghiệp vào đầu tư trong nông nghiệp; Kiến 

nghị hoàn thiện thể chế để nâng cao tính pháp lý của Hợp đồng liên kết sản xuất 

giữa nông dân với Doanh nghiệp.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình 

thu thập thông tin, dự báo thị trường để hỗ trợ tư vấn, đồng hành với Doanh 

nghiệp. 

Thứ tư, Ưu tiên nghiên cứu khoa học công nghệ tập trung chủ yếu ở 02 

khâu đó là cải thiện chất lượng đầu vào bằng cách ứng dụng công nghệ sinh học 

nhằm đổi mới khâu giống và nâng cao chất lượng đầu ra bằng việc ứng dụng 

công nghệ chế biến, bảo quản phẩm sau thu hoạch. Trong đó, tập trung nguồn 

lực để hỗ trợ các sản phẩm chủ lực của tỉnh đó là: Gạo, trái cây, dược liệu, hồ 

tiêu hữu cơ, tôm và sản phẩm từ gỗ rừng trồng. 

 Thứ năm, Tiếp tục quan tâm mở rộng thị trường cho nông sản Quảng Trị, 

trong đó hướng đến các thị trường cao cấp như: Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn 

Quốc; Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu cho các 

nông sản có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

Thứ 6, tiếp tục phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mới trong nông 

nghiệp. Nâng cao chất lượng, năng lực quản trị của Hợp tác xã nông nghiệp; 

hình thành và phát triển các liên hiệp hợp tác xã kiểu mới nhằm hình thành các 

vùng sản xuất liên vùng, tạo ra sản phẩm có chất lượng đồng đều, sản lượng lớn 

đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đào tạo và phát triển đội ngũ Giám đốc, 

Phó Giám đốc Hợp tác xã là những người chủ Doanh nghiệp thực sự, đóng vai 

trò quyết định trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, định hướng thị 

trường cho từng vùng sản xuất. 

Thứ 7, Tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về 

những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; 

Những cách làm tốt, sáng kiến hay nhằm tạo sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ 

thống chính trị và người dân thực hiện thắng lợi mục tiêu tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Kính thưa Đại hội, để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nền nông 

nghiệp tỉnh nhà phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, hiệu quả, trong thời 

gian tới, ngành Nông nghiệp và PTTN mong muốn tiếp tục nhận được sự quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của hệ 

thống chính trị xã hội các cấp, các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố thị xã; sự vào cuộc của Doanh nghiệp, người dân cùng đồng lòng, 

đồng sức xây dựng nông thôn Quảng Trị ngày càng văn minh, giàu đẹp, người 

dân càng ngày càng no ấm, hạnh phúc.  
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Một lần nữa xin gửi đến Quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc mạnh 

khỏe, hạnh phúc, thành công. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

II. CHUYÊN ĐỀ 2: “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ 

tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng giá trị các sản phẩm nông nghiệp 

có lợi thế cạnh tranh của Tỉnh”. 

- Kính thưa Đoàn chủ tịch! 

- Kính thư quý vị đại biểu! 

- Kính thưa toàn thể Đại hội! 

Lời đầu tiên, Tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến 

Quý vị Đại biểu và toàn thể Đại Hội. Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp. 

Trước hết, Tôi xin bày tỏ sự thống nhất cao với Báo cáo chính trị và Phương 

hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại Hội. 

Để tiếp tục làm rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực 

hiện thắng lợi những phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, thay 

mặt Sở Nông nghiệp và PTNT, Tôi xin gửi đến Đại hội tham luận với nội dung: 

“Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tạo bước đột phá 

về năng suất, chất lượng giá trị các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh 

tranh của tỉnh Quảng Trị”. 

Kính thư Quý vị Đại biểu, 

Kính thưa Đại hội! 

Tính đến cuối năm 2015 Quảng Trị vẫn là một tỉnh thuần nông, hơn 70% 

dân số sống ở nông thôn. Nông nghiệp đóng vai trò là ngành kinh tế chủ lực 

quan trọng, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội và giải quyết việc 

làm ở nông thôn. Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16 đã khẳng định chủ 

trương “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển hiện đại, bền vững”. Vì vậy, ngay 

từ đầu nhiệm kỳ, ngành nông nghiệp đã xác định KHCN là khâu đột phá  giúp 

khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng vùng sinh thái. Ngành Nông 

nghiệp cùng với ngành KHCN đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích ứng dụng, nhân rộng 

các quy trình kỹ thuật mới, giống mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng giá trị nông sản, tiêu biểu như: Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 

23/5/2017 về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực 

có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả Khoa học và 

Công nghệ; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của 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... Các 
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chính sách trên đã thực sự đi vào cuộc sống cùng với các chương trình, dự án 

như hỗ trợ nhân rộng thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi 

khí hậu, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các Đề án/ Dự án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp đã tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận, ứng dụng 

nhiều giống cây trồng, con nuôi mới, quy trình sản xuất mới vào sản xuất mang 

lại hiệu quả kinh tế trên diện rộng.  

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp và PTNT xác định 4 trụ cột chính để tập 

trung đẩy mạnh phát triển đó là: Doanh nghiệp – Khoa học công nghệ - Nông 

dân – Thị trường. Trong đó, Doanh nghiệp đóng vai trò quyết định trong cả 

chuỗi giá trị từ sản xuất – công nghệ - thị trường. Vì vậy, ngành đã tích cực tìm 

kiếm, mời gọi các Nhà đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp vào liên kết với nông 

dân theo chuỗi giá trị. Giai đoạn 2016 – 2019, đã với hợp tác với Doanh nghiệp 

phát triển thành công chuỗi giá trị sản xuất gạo hữu cơ, chanh leo, dưa lưới, tinh 

dầu, dược liệu... Thông qua Doanh nghiệp đã giúp hoàn thiện và chuyển giao 

các quy trình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất 

nhanh và bền vững, giúp ổn định đầu ra nông sản, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ứng dụng KHCN vào sản xuất vẫn còn 

nhiều tồn tại, hạn chế đó là: Việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến 

trong bảo quản, chế biến các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh (cây ăn quả, 

dược liệu, lúa gạo, cà phê, hồ tiêu...) còn rất hạn chế; trên địa bàn tỉnh chưa có 

Doanh nghiệp được công nhận Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; các 

kết quả của các Đề tài nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp chậm được ứng 

dụng và nhân rộng vào thực tiễn sản xuất; Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp và khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp còn thấp, 

chưa huy động được nguồn lực của xã hội. 

Để tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt, đột phá của Khoa học công nghệ vào 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị của KHCN tích hợp vào sản 

phẩm nông nghiệp, trong thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp trọng 

tâm sau: 

Thứ nhất, Cần đổi mới cách tiếp cận đối với việc ứng dụng và chuyển giao 

thành tựu KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng lấy Doanh nghiệp là 

nồng cốt, là trung tâm để giải quyết các vấn đề liên quan đến vốn, tiếp nhận, 

chuyển giao công nghệ; Hợp tác xã/Tổ hợp tác là đóng vai trò tập hợp, khâu nối, 

hợp tác, liên kết tổ chức sản xuất trên quy  mô lớn, người nông dân là chủ thể 

của sản xuất gắn với HTX và Doanh nghiệp. Tiếp nhận, chuyển giao và ứng 

dụng KHCN thông qua Doanh nghiệp là con đường ngắn nhất và nhanh nhất để 

đưa KHCN thực sự trở thành động lực cho sản xuất nông nghiệp, kết nối sản 

xuất với thị trường tiêu thụ. 
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Thứ hai, Cần có chính sách huyến khích nhân rộng các mô hình nghiên 

cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN theo chuỗi giá trị. Đổi mới tư duy về các 

hoạt động KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo hướng từ sản xuất 

nông hộ nhỏ lẻ sang sản xuất, kinh doanh tập trung quy mô lớn gắn với tín hiệu 

thị trường trong nước và quốc tế. Tăng cường cơ chế chính sách hỗ trợ ứng dụng 

công nghệ cao và tổ chức lại sản xuất theo hướng thị trường để tăng thu nhập 

cho nông dân. 

Thứ ba, Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghê sinh học vào sản xuất, nhất 

là ưu tiên ứng dụng giống mới, giống lai, giống nuôi cấy mô vào sản xuất; chọn 

lọc bảo tồn nguồn gen dược liệu, cây trồng bản địa tại địa phương; ứng dụng chế 

phẩm sinh học, thảo dược, các loại phân bón hữu cơ, vi sinh vào sản xuất trên 

diện rộng. 

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các quy trình sản xuất 

theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, các quy trình công nghệ, 

thiết bị kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với 

điều kiện sản xuất của tỉnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả kinh tế và an toàn với môi trường. 

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong tưới, tiêu cho 

các loại cây trồng chủ lực; nghiên cứu phát triển hệ thống thủy lợi phù hợp với 

phát triển hạ tầng nông thôn, phục vụ mục tiêu xây dựng, phát triển nông thôn 

mới, các giải pháp cấp nước ngọt cho các vùng khan hiếm nước. 

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng nông 

sản, thực phẩm chủ lực. Chú trọng các công nghệ, thiết bị chế biến sâu (gỗ rừng 

trồng, gạo hữu cơ, cao su, cà phê, dược liệu), công nghệ, thiết bị sản xuất thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe từ thảo dược, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá 

trị gia tăng cho sản xuất nông nghiệp. 

Có thể khẳng định, Khoa học và công nghệ được ứng dụng trong nông 

nghiệp đã tạo ra hiệu quả lớn, góp phần đáng kể làm tăng năng suất và chất 

lượng nông sản trong những năm qua. Với quyết tâm cao từ Chính phủ, các Bộ 

ngành trung ương chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới, việc cơ cấu lại 

ngành Khoa học công nghệ cùng với cơ cấu lại ngành nông nghiệp sẽ tạo ra 

động lực mới cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục bứt phá, phát triển, 

vừa đảm bảo thực hiện tốt vai trò đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội, 

vừa trở thành khu vực trọng tâm thu hút đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo 

và huy động nguồn lực xã hội để đưa Quảng Trị phát triển bền vững. 

Một lần nữa xin gửi đến Quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc mạnh 

khỏe, hạnh phúc, thành công. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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