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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: 1603 /SNN - TTBVTV 

V/v đăng ký diện tích tham gia nhân 

rộng mô hình canh tác nông nghiệp 

thông minh thích ứng với biến đổi khí 

hậu (CSA) vụ Đông Xuân 2019-2020 

Quảng Trị, ngày 02 tháng  10 năm 2019 

  

 

    Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã:  Vĩnh Linh, Gio Linh, 

Cam  Lộ, Triệu phong, Hải Lăng, Đông Hà, Thị xã Quảng Trị; 

- UBND xã Triệu Nguyên huyện Đakrông. 

                             

Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)” vay vốn Ngân hàng Thế giới 

với mục tiêu phát triển là cải thiện tính bền vững của hệ thống sản xuất nông 

nghiệp được cung cấp dịch vụ tưới tiêu đã nâng cấp/hiện đại hóa tại 7 tỉnh ở khu 

vực miền núi phía Bắc và miền Trung. Trong dự án WB7, Dự án thành phần Tỉnh 

Quảng Trị có 4 Hợp phần, trong đó Hợp phần 3 là hợp phần “Hỗ trợ thực hành 

nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” (CSA). Qua thời gian 03 năm 

thực hiện đã nâng cao năng lực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và nhận 

thức về BĐKH cho nông dân và cán bộ địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa 

năng suất và hiệu quả kinh tế tăng lên, giảm phát thải nhà kính và ô nhiễm môi 

trường. 

Để đẩy nhanh việc nhân rộng các thực hành CSA có hiệu quả trên cây lúa và 

một số cây trồng cạn (lạc, ngô, đậu xanh, rau), Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối 

hợp với các địa phương rà soát, đăng ký diện tích thực hiện nhân rộng mô hình 

CSA trên cây lúa và cây trồng cạn trong vụ Đông Xuân 2019-2020 (tiêu chí và 

bảng đăng ký theo phụ lục đính kèm).  

Văn bản đăng ký gửi về Ban quản lý Dự án WB7 tỉnh Quảng Trị (số 270 

Hùng Vương – T.P Đông Hà – Quảng Trị), đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ 

Email: phongtrongtrotqt@gmail.com chậm nhất trước ngày 10/10/2019  để kịp 

thời tổng hợp phê duyệt thực hiện đảm bảo thời vụ./. 

Mọi thông tin xin liên hệ: Bà Nguyễn Hồng Phương – Chi cục trưởng Chi 

cục Trồng trọt và BVTV kiêm Tổ trưởng Tổ tư vấn Hợp phần 3 của Sở, điện thoại: 

0913.684.909. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 

-  PGĐ: Trần Thanh Hiền; 

- Phòng NN&PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, TP, TX; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Tổ công tác HP3 Dự án WB7; 

- Ban QLDA WB7; Liên danh tư vấn CSA; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Thanh Hiền 

mailto:quangtriwb7@gmail.com
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Phụ lục 1: 

Cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện nhân rộng các mô hình CSA 

(Kèm theo Công văn số 1603 /SNN-TTBVTV ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị) 

 

1. Chính sách hỗ trợ thực hiện nhân rộng các mô hình CSA tập trung vào các 

hạng mục như: Giống, các loại vật tư mới (Phân đạm nhả chậm, chế phẩm vi sinh), 

thiết bị (công cụ sạ hàng, gieo hạt, màng phủ ...), định mức hỗ trợ theo Thông tư 

liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC- BNN; 

2. Cơ chế hỗ trợ nhân rộng: Một vùng đất chỉ hỗ trợ 01 lần, với các nội dung 

cụ thể như sau: 

- Đối với mô hình nhân rộng CSA trên cây lúa: Hỗ trợ 50% công cụ sạ hàng 

(hỗ trợ 01 cái/04 ha); 50% giống; 30% phân đạm nhả chậm; 50% chế phẩm xử lý 

rơm rạ.  

- Đối với mô hình nhân rộng CSA trên cây màu (lạc, ngô): Hỗ trợ 50% công 

cụ gieo hạt lạc và ngô (hỗ trợ 01 cái/02 ha), 70% giống lạc và ngô đảm bảo phẩm 

cấp; 30% phân đạm nhả chậm; 100% chế phẩm vi sinh, 100% bạt phủ nilon.  

- Đối với mô hình nhân rộng CSA trên cây rau: Hỗ trợ 50% hệ thống tưới tiết 

kiệm, 50% thiết bị (khay gieo hạt, khay đựng sản phẩm, lưới đen), 50% giống rau 

đảm bảo phẩm cấp; 100% chế phẩm vi sinh. 
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Phụ lục 2: 

Tiêu chí lựa chọn địa điểm nhân rộng mô hình CSA 

(Kèm theo Công văn số 1603 /SNN-TTBVTV ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị) 
 

1. Đối với mô hình CSA thâm canh cây lúa. 

- Có diện tích liền vùng, liền thửa tối thiểu 10 ha và phải đảm bảo: 

+ Phải có hệ thống tưới chủ động; 

+ Hạ tầng nội đồng tốt. 

- Có sự vào cuộc chỉ đạo của chính quyền địa phương, Ban giám đốc HTX/ 

Tổ hợp tác và được sự đồng thuận tham gia của người dân; 

- Cam kết thực hiện quy trình theo dự án: Tuân thủ thời vụ gieo trồng; sử 

dụng giống lúa mới (Thiên ưu 8, Đài Thơm 8, HN6, Bắc thơm 7, DT100, ADI168, 

RVT, LDA1...) sạ hàng thay cho sạ lan, bón phân cân đối và đúng số lượng, số lần 

bón theo quy trình kỹ thuật, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, xử lý rơm rạ làm phân 

hữu cơ ..... 

2. Đối với mô hình CSA thâm canh cây màu (lạc, ngô) 

- Có diện tích liền vùng, liền thửa, quy mô tối thiểu 5,0 ha cho một loại giống 

và phải đảm bảo: 

+ Phải có hệ thống tưới chủ động; 

+ Hạ tầng nội đồng tốt. 

- Có sự vào cuộc chỉ đạo của chính quyền địa phương, Ban giám đốc HTX/ 

Tổ hợp tác và được sự đồng thuận tham gia của người dân; 

- Cam kết thực hiện quy trình theo dự án: Tuân thủ thời vụ gieo trồng; Sử 

dụng giống lạc và ngô mới có năng suất cao, chất lượng tốt (Giống lạc: L14, L23, 

L20, L27...; Giống ngô: LVN17, LVN10, CP888, NK54, HN88, HN68...); gieo lạc 

mật độ dày (45 cây/m2), che phủ ninilon cho lạc, sử dụng phân đơn, lượng phân 

bón và bón phân theo quy trình kỹ thuật hướng dẫn của dự án, quản lý sâu bệnh 

theo IPM; tưới nước tiết kiệm theo nhu cầu của cây từng giai đoạn; xử lý phế phụ 

phẩm sau thu hoạch làm phân hữu cơ... 

- Cam kết đối ứng đầy đủ kinh phí để thực hiện mô hình nhân rộng. 

3.  Đối với mô hình CSA thâm canh cây rau 

- Có diện tích liền vùng, liền thửa, quy mô tối thiểu 2,0 ha cho một loại rau và 

phải đảm bảo: 

+ Hệ thống tưới tiêu chủ động; 

+ Hạ tầng nội đồng tốt. 

- Có sự vào cuộc chỉ đạo của chính quyền địa phương, Ban giám đốc 

HTX/THT và được sự đồng thuận tham gia của người dân; 

- Cam kết thực hiện quy trình theo dự án: Sử dụng các giống rau mới có năng 

suất, chất lượng cao và thị trường ưa chuộng; gieo ươm cây giống trong khay; tưới 

nước tiết kiệm; bón phân cân đối, hợp lý, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, sản xuất 

đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý phế phụ phẩm sau thu hoạch làm phân hữu cơ... 

- Cam kết đối ứng đầy đủ kinh phí để thực hiện mô hình nhân rộng. 
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Phụ lục 3: 

Bảng tổng hợp diện tích đăng ký nhân rộng mô hình CSA vụ  Đông Xuân năm 

2019-2020của UBND huyện:……………………………… 

(Kèm theo Công văn số 1603 /SNN-TTBVTV ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị) 

 

1. Nhân rộng mô hình CSA cây lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 

TT Địa phương 

Diện tích đăng 

ký 

(ha) 

Giống 

Số hộ tham gia 

(Hộ) 

1 HTX………..    
2 HTX…………    
...     

Tổng cộng    

 

2. Nhân rộng mô hình CSA cây lạc vụ Đông Xuân 2019-2020 

TT Địa phương 

Diện tích đăng 

ký 

(ha) 

Giống 

 

Số hộ tham gia 

(Hộ) 

1 HTX………..    
2 HTX…………    
...     

Tổng cộng    

 

3. Nhân rộng mô hình CSA cây Ngô 2019-2020 

TT Địa phương 

Diện tích đăng 

ký 

(ha) 

Giống 

Số hộ tham gia 

(Hộ) 

1 HTX………..    
2 HTX…………    
...     

Tổng cộng    

 

4. Nhân rộng mô hình CSA cây Rau vụ Đông Xuân 2019-2020 

TT Địa phương 

Diện tích đăng 

ký 

(ha) 

Giống 

Số hộ tham gia 

(Hộ) 

1 HTX………..    
2 HTX…………    
...     

Tổng cộng    

 

 

  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2019-10-03T09:30:39+0700
	Việt Nam
	Trần Thanh Hiền<tranthanhhien@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-10-03T09:34:37+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




