
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1540  /SNN-KHTC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 21   tháng 8 năm 2020 

V/v tham gia phiên thảo luận tại Hội 

nghị tăng cường hợp tác và triển khai 

viện trợ PCPNN, giai đoạn 2020-2025 
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NỘI DUNG THAM GIA PHIÊN THẢO LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TĂNG 

CƯỜNG HỢP TÁC VÀ TRIỂN KHAI VIỆN TRỢ  

PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2020-2025 

(Kèm theo văn bản số  1540  /SNN-KHTC ngày  21 tháng 8 năm 2020 của  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

- Kính thư quý vị đại biểu! 

- Kính thưa toàn thể Hội nghị! 

Được sự phân công, thay mặt Sở Nông nghiệp và PTNT, tôi xin có bài 

tham luận “Phát triển nông nghiệp sạch công nghệ cao, xây dựng  nông 

thôn mới lồng ghép với ứng phó biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Trị”. 

Quảng Trị là một tỉnh thuần nông, với hơn 70% dân số sống ở khu vực 

nông thôn, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích tự nhiên 

4.737km
2
, 10 đơn vị hành chính và dân số hơn 63 vạn người. Lĩnh vực Nông 

nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đột phá 

theo hướng hiện đại và sản xuất hàng hóa. Đã đẩy mạnh việc dồn điền đổi 

thửa, tích tụ ruộng đất để xây dựng các vùng chuyên canh; thay đổi các hình 

thức tổ chức sản xuất, từ nhỏ lẻ sang hình thành các vùng sản xuất cánh đồng 

lớn, sản xuất có liên kết, áp dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ cao, 

nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ.  

Với những tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện đất đai, khí hậu 

thời tiết, Quảng Trị có nhiều thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất nông 

nghiệp sạch công nghệ cao trên quy mô lớn gắn với các sản phẩm chủ lực là 

Gạo hữu cơ chất lượng cao (đã đạt tất cả 545 chỉ tiêu về chất lượng và đặc 

biệt hơn cả đặc biệt có chứa 2 hợp chất Momilactone A và Momilactone B 

(MA và MB) có tác dụng chống tiểu đường, gút, béo phì), cà phê Arabica Khe 

Sanh, Hồ tiêu Quảng Trị và cây ăn quả đặc sản. Với phương châm biến điều 

kiện khắc nghiệt thành lợi thế phát triển, gắn phát triển nông nghiệp với du 

lịch sinh thái, những năm gần đây ngành Nông nghiệp đã chủ chuyển đổi mô 

hình tăng trưởng mới theo hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị 

theo chuỗi liên kết, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 

vào sản xuất thông qua Doanh nghiệp… tạo sản phẩm có quy mô lớn, đồng 

nhất, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần 

quan trọng nâng cao chất lượng, giá trị toàn ngành giai đoạn 2016-2020 tăng 

bình quân 3,82%, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tăng thêm 

nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.  

Với sự đồng thuận của địa phương và người dân cùng với đó là sự hỗ trợ 

của các Tổ chức, Chương trình, dự án trên địa bàn như: Tổ chức Tầm nhìn thế 

giới (Thông qua các Dự án đặc biệt, Chương trình vùng…) Tổ chức Y tế Hà 

Lan, Viện Mê Kông, Tổ chức SNV, Tổ chức Plan, Dự án KOICA, Root of 

Peace… đã hình thành những mô hình sản xuất mới, có hiệu quả, chuyển giao 

nhiều tiến bộ KHKT cho người dân trên địa bàn. Từ đó, nhiều mô hình liên 

kết sản xuất theo chuỗi giá trị quy mô lớn cùng với việc ứng dụng các giải 

pháp khoa học công nghệ, quy trình sản xuất sạch đã được triển khai và mang 



lại hiệu quả tích cực như: 

Lĩnh vực trồng trọt: Liên kết với Tập đoàn Đại Nam – Nhà máy sản 

xuất phân bón Obi - Ong biển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

(200 ha lúa/năm, 09 ha cà phê, 03 ha Thanh Long…); Mô hình liên kết sản 

xuất chanh leo xuất khẩu với Cty Nafood Tây Bắc (cuối năm 2020 dự kiến đạt 

trên 60 ha); Mô hình liên kết sản xuất cà phê hữu cơ sinh thái (10 ha); Mô 

hình liên kết nhóm hộ sản xuất cà phê sạch (hơn 1.000 ha); Mô hình canh tác 

tự nhiên (Lúa gần 100 ha/năm, rau 10 ha/năm); Mô hình liên kết hợp tác với 

tập đoàn Sumitomo – Nhật Bản sản xuất rau, củ, quả theo công nghệ Nhật 

Bản. Ngoài ra, nhiều Hợp tác xã/THT, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn đã 

mạnh dạn đầu tư các công nghệ nhà màng, nhà kính (hơn 20 nhà với quy mô 

gần 5.000 m
2
), tưới tiết kiệm, thủy canh để sản xuất dưa lưới, nấm, rau cải các 

loại, dưa hấu…gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu đã đem lại hiệu quả 

kinh tế cao. 

Lĩnh vực chăn nuôi: Hiện nay, trên toàn tỉnh đã có 54 trang trại chăn 

nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, tự động hóa vào chăn nuôi; 

một số trang trại đã đưa vào chăn nuôi các giống vật nuôi đặc sản có lợi thế 

cạnh tranh của địa phương như gà Curoang, Gà Cùa, lợn Vân Pa, Vịt Biển, ... 

Các giải pháp áp dụng xử lý chất thải chăn nuôi như Biogas, đệm lót sinh học 

được nhân rộng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế, 

đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.  

Lĩnh vực lâm nghiệp: Triển khai chọn các loại giống chất lượng cao, có 

năng suất cao và cây giống có nguồn gốc trong trồng rừng kinh tế, tăng năng 

suất rừng trồng với lượng tăng trưởng hằng năm từ 20 - 25 m
3
/năm như các 

giống điển hình như: BV10; BV16; BV32… ; xây dựng mô hình trồng rừng 

gỗ lớn và rừng được cấp chứng chỉ FSC nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả 

kinh doanh rừng. Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, 

giám sát sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Trị", Xây dựng hệ 

thống tự động cảnh báo sớm, phát hiện sớm và giám sát lửa rừng, tạo sự thuận 

tiện, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả trực tiếp của công tác quản lý bảo vệ 

rừng ở tỉnh Quảng Trị, 

 Lĩnh vực thủy sản: Tập trung hướng dẫn ngư dân ứng dụng công nghệ 

hiện đại trong sản xuất và bảo quản sản phẩm hải sản sau khai thác để nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm như: công nghệ chiếu sáng LED ; hầm 

bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng vật liệu Polyurethane (PU); thiết bị định 

dạng AIS lắp trên tàu cá; thiết bị thông tin liên lạc có tích hợp định vị vệ tinh; 

máy dò ngang quét 360
0
… Đẩy mạnh xây dựng các mô hì nh nuôi tôm ứng 

dụng công nghệ cao theo hình thức ương 2 giai đoạn, 3 giai đoạn, sử dụng chế 

phẩm sinh học, VietGAP, Biofloc, nuôi tôm trong nhà kính...; đa dạng hóa 

phương thức và đối tượng nuôi  như: nuôi kết hợp Tôm - Cua, Tôm - Rong 

câu, cá Đối và Cua,...; đối tượng nuôi mới như: nuôi cá Rô đầu vuông, cá 

Diêu hồng, cá Chẽm, cá Đối mục, nuôi Lươn trong bể xi măng không bùn… 

Lĩnh vực thủy lợi: Giải pháp tưới tiên tiến, tưới khoa học, tiết kiệm 

nước đã được áp dụng ngày càng rộng rãi trên địa bàn tỉnh với diện tích hơn 

150ha đất sản xuất (so với năm 2016 là 40ha), nhiều mô hình tưới tiết kiệm, 



tưới cho cây trồng cạn được thực hiện tại một số địa phương bước đầu đã 

mang lại kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản 

xuất, tạo điều kiện đa dạng hóa cây trồng, hình thành các mô hình nông 

nghiệp quy mô tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. 

Như vậy, trên cơ sở phát huy tổng thể các nguồn lực cùng với những giải 

pháp đồng bộ trong phát triển sản xuất, bước đầu đã tạo động lực thúc đẩy 

hình thành và phát triển sản xuất nông nghiệp sạch công nghệ cao, gắn hiệu 

quả kinh tế với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh quảng Trị. Những thành 

quả đó đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thêm nguồn lực cho ổn định 

chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.  

Tuy nhiên khả năng dễ bị tổn thương của tỉnh Quảng Trị trước những 

biến đổi cực đoan của khí hậu là tương đối lớn. Kết quả theo dõi và thống kê 

cho thấy trong thời gian 10 năm trở lại đây, đã có 16 cơn bão gây thiệt hại 

nặng và 33 cơn bão ảnh hưởng tới Quảng Trị, 50 đợt lũ, 51 đợt lốc, mưa đá, 

sét… làm chết 53 người, gây bị thương 250 người và giá trị thiệt hại hơn 

8.400 tỷ đồng. BĐKH đã làm gia tăng các loại hình thiên tai tại địa phương, 

các vùng trũng thấp, vùng trung du, miền núi như các huyện Cam Lộ, 

Đakrông, Hướng Hóa chính là những nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi các 

loại hình thiên tai như lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đá và cháy rừng; các huyện 

ven biển như Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng là những khu vực 

thường xuyên bị hạn hán và xâm nhập mặn. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới luôn xác định phát triển đi đôi 

với các nhóm giải pháp bền vững; trong xây dựng nông thôn mới cũng như 

trong phòng chống thiên tai cần nâng cao năng lực của cộng đồng, tận dụng 

thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” đó là chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; 

phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cầu tại chỗ. Xuất phát điểm từ năm 2010, 

tiêu chí nông thôn bình quân của các xã trên địa bàn tỉnh mới đạt 3,58 tiêu 

chí/xã; nhưng sau gần 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới 

đã thực sự trở thành phong trào có tính lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn 

tỉnh, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, 

tích cực tham gia; Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có có 49/101 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 15,65 tiêu chí/xã, có 01 huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới và có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, các 

chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đều đạt và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết 

tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. 

Kính thưa Hội nghị! 

Thời gian tới, trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế về điều kiện đất đai, 

khí hậu thời tiết, Quảng Trị định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp sạch 

công nghệ cao trên quy mô lớn ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra 

đồng thời xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững, tôi đề nghị chúng ta 

cần quan tâm thực hiện một số 03 giải pháp cụ thể như sau: 

- Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp với bộ sản phẩm 6 cây trồng 

(lúa chất lượng cao, cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả đặc sản cây dược liệu 

và cây gỗ nguyên liệu) và 02 con nuôi chủ lực (bò và tôm), gắn với phát triển 

các sản phẩm OCOP đặc sản địa phương; Tập trung nguồn lực, tổ chức sản 



xuất theo chuỗi liên kết, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 

vào sản xuất; xem Doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ từ các tổ chức PCPNN là 

động lực chính thúc đẩy sản xuất phát triển hiệu quả và bền vững; 

- Tăng cường hợp tác, hỗ trợ với các Doanh nghiệp, các Chương trình dự 

án, đặc biệt là sự kết nối, hợp tác, hỗ trợ từ các tổ chức PCPNN trong việc: 

Nâng cao năng lực về phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với 

phát triển nông thôn mới; hỗ trợ nguồn lực xây dựng và nhân rộng các mô 

hình phát triển nông nghiệp sạch công nghệ cao trên địa bàn; hỗ trợ chuyển 

giao ứng dụng công nghệ cao trong các khâu chọn tạo giống, bảo quản, chế 

biến sản phẩm sau thu hoạch gắn với chứng nhận tiêu chuẩn như: hữu cơ, 

VietGAP, GlobalGAP, An toàn thực phẩm…; Phát triển cơ sở hạ tầng thích 

ứng với biến đổi khí hậu như hệ thống đường giao thông, đê và kè, thủy lợi, 

hệ thống cảnh báo sớm, quản lý rủi ro thiên tai… 

- Chú trọng việc xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp hữu cơ đảm bảo 

tiêu chuẩn khắt khe vào chuỗi nhà hàng, siêu thị tại Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... 

trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực (Hiệp định thương 

mại tự do giữa Việt nam và Liên minh Châu Âu - EVFTA, Hiệp định Đối tác 

toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương- CPTPP…). Các tổ chức 

PCPNN sẽ là “chuyên cơ” cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chất lượng 

cao Quảng Trị vươn ra thị trường thế giới. Thông qua các hoạt động: Hỗ trợ 

tập huấn cán bộ, nông dân về kỹ năng canh tác đảm bảo tiêu chuẩn đầu vào, 

đầu ra sản phẩm; Xây dựng sàn giao dịch điện tử trên các thiết bị thông minh 

phục vụ xúc tiến đầu tư; Định hướng thị trường, marketing sản phẩm, liên kết 

chuỗi giá trị…  

Trên đây là một số nội dung về phần tham luận tôi xin gửi đến Hội nghị 

ngày hôm nay. Rất mong nhận được nhiều sự quan tâm đóng góp ý kiến của 

các quý vị đại biểu để chúng ta thảo luận và xác định được những hướng đi 

đúng đắn trong giai đoạn tiếp theo trên địa bàn tỉnh ta. 

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp,  

Xin trân trọng cảm ơn! 
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