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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1703 /SNN-KHTC 
V/v Xây dựng chương trình  

xúc tiến đầu tư năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Quảng Trị, ngày 16 tháng 10  năm 2019 

 
 

                                                  

                                       Kính gửi:  Sở Kế hoạch - Đầu tư 
 
 

Theo đề nghị tại Công văn số 1265/SKH-KTĐN ngày 6/9/2019 của Sở Kế 

hoạch - Đầu tư  về việc Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư  tỉnh Quảng Trị 

năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo một số nội dung chủ yếu như sau: 

I. Thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư: 

1. Kết quả đạt được: 

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT không được bố trí nguồn kinh phí hỗ 

trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư riêng biệt. Các hoạt động chủ yếu được thực hiện 

thông qua phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và 

các Sở ngành liên quan thẩm định một số dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 

và PTNT để trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng thời, tiếp tục cập 

nhật bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và hợp tác đầu tư trong nước và 

nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, bao 

gồm: Dự án xây khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các Dự án liên kết 

tiêu thụ theo chuỗi giá trị, bao gồm: 

 Phối hợp với Công ty Cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị để sản xuất lúa 

hữu cơ: Vụ Đông Xuân 2019, tiếp tục  liên kết với Công ty Đại Nam để sản xuất lúa 

hữu cơ với quy mô gần 106 ha (Giống RVT 68 ha, giống ST24 gần 38 ha) tại các địa 

phương, đặc biệt đưa giống lúa mới ST24 (gạo được bình chọn ngon thứ 3 thế giới) về 

thử nghiệm cùng với áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất, cấy, bón phân và thu hoạch 

trên một số mô hình điểm để làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn tỉnh.  

Tiếp tục phối hợp với với Công ty Đồng Giao để liên kết phát triển vùng nguyên 

liệu dứa. Tiếp tục chỉ đạo các diện tích đã trồng về chăm sóc, thu hoạch và liên kết tiêu 

thụ với công ty. 

 Liên kết với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc để phát triển vùng chanh leo 

xuất khẩu trên địa bàn: Năm 2018, đã kết nối Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc để 

phát triển vùng chanh leo xuất khẩu trên địa bàn Hướng Hóa với quy mô 12 ha, hiện 

nay đang cho quả, sinh trưởng và phát triển tốt. Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức  làm 

việc với Công ty và ký kết phát triển khoảng 100 ha chanh leo trong năm 2019. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu trình UBND tỉnh ký bản ghi nhớ với 

Công ty Camimex (ngày 09/4/2019) và Công ty Đắc Lộc (ngày 11/4/2019) về hợp 

tác liên doanh , liên kết phát triển nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị . Qua đó , 

hứa hẹn ngành nuôi tôm trên địa bàn tỉnh sẽ có những bước phát triển vững mạnh 

trong thời gian tới . Tham mưu UBND tỉnh ký bản ghi nhớ với Công ty IAK Agrar 

Consulting GmbH Germany về nâng cao năng lực trong sản xuất nông nghiệp. Mời 
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gọi Công ty Cổ phần Mai Linh- Đông Đô về phát triển chăn nuôi công nghệ cao,... 

Lĩnh vực thủy lợi đã thực hiện tốt các hoạt động trong xúc tiến đầu tư, trong 

đó kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều  kiện để các nhà đầu tư thực hiện các thủ 

tục liên quan một cách thuận lợi, nhanh chóng như: Dự án Vùng nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao FAM do Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu nông 

sản FAM; Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị do 

Công ty cổ phần cấp nước Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư; 

Các dự án điện mặt trời trên lòng hồ La Ngà, Bảo Đài, Trúc Kinh, Hà Thượng, Ái 

Tử... Các nhà máy thủy điện Đakrông 4, La Tó, Đakrông 5, Hướng Phùng, dự án 

bổ sung nước cho hồ chứa nước Rào Quán... Góp phần thúc đẩy các nhà đầu tư, 

các doanh nghiệp triển khai kịp thời và hoàn thành các dự án đảm bảo đúng và 

vượt tiến độ theo kế hoạch. 

Ngoài ra, việc xúc tiến đầu tư  được thực hiện thông qua phối hợp với các 

chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và kênh thông tin tuyên 

truyền của ngành như: Trang Nông nghiệp phát sóng trên truyền hình, Bản tin 

nông nghiệp,... 

 Bên cạnh công tác xúc tiến đầu tư vào sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp và các nhà đầu tư tiềm năng, ngành đã tích cực triển khai các dự án đầu tư 

vào cơ sở hạ tầng phục vụ công tác sản xuất dân sinh như các dự án thuộc WB5. 

WB7,WB8, các NGOs,...  các dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch 

bệnh trên cơ sở các đề xuất dự án đã được phê duyệt. Đồng thời tiếp tục kêu gọi 

các dự án đầu tư mới thuộc ngành trong giai đoạn tiếp theo. 

2. Những tồn tại, hạn chế: 

-  Các nhà đầu tư thường có các yêu cầu khác nhau về lựa chọn các lĩnh vực, 

địa bàn, đối tượng khác nhau nên một số dự án dự kiến kêu gọi xúc tiến đầu tư 

chưa tìm được nhà đầu tư thích hợp. 

- Ngành nông nghiệp và PTNT không có nguồn kinh phí  cho các hoạt động 

xúc tiến đầu tư nên các hoạt động riêng biệt của ngành trong xúc tiến đầu tư như: 

khảo sát, đánh giá thị trường trong và ngoài nước, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ 

xúc tiến đầu tư, tuyên truyền, quảng bá về môi trường, chính sách tiềm năng và cơ 

hội đầu tư,... còn hạn chế. 

- Môi trường đầu tư chưa hấp dẫn, cơ chế chính sách khuyến khích xúc tiến đầu 

tư vào lĩnh vực nông nghiệp chưa thực sự thu hút được các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư. 

- Thiếu thông tin về thị trường tiêu thụ, thiếu vốn và kỹ thuật cao là những vấn 

đề thách thức trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. Lực lượng lao động sản xuất ngành 

nông nghiệp tuy dồi dào, nhưng còn thiếu nhân lực quản lý và lao động có tay nghề 

cao..  

3.Một số nguyên nhân: 

- Sản xuất nông nghiệp tỉnh ta chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi về 

thời tiết, khí hậu, thiên tai và dịch bệnh.  
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- Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch chậm, công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, ngành nghề dịch vụ còn chiếm tỷ trọng thấp. Công nghiệp chế biến nông 

lâm thuỷ sản tuy đã phát triển nhưng quy mô nhỏ, chất lượng sản phẩm chế biến 

chưa cao, chủ yếu đang còn ở dạng sơ chế. Một số ngành nghề truyền thống và xây 

dựng thương hiệu sản phẩm nông lâm thuỷ sản ngành nghề của Quảng Trị chưa 

được quan tâm đúng mức. 

 - Cơ sở vật chất và hạ tầng nông thôn như: thuỷ lợi, chợ, giao thông, điện, nước 

sạch, trường học, trạm y tế, bưu chính viễn thông, truyền thanh, truyền hình, chưa 

hoàn chỉnh và chưa đồng bộ, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.  

  - Quy mô, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong nông nghiệp, 

nông thôn của các doanh nghiệp  còn nhiều hạn chế, vốn ít, trình độ quản lý thấp, 

trình độ công nghệ lạc hậu, chưa xây dựng được các thương hiệu mạnh, khả năng 

cạnh tranh không cao trên thị trường thế giới. 

II. Nội dung, chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020: 

1.Quan điểm, định hướng, mục tiêu: 

- Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, ưu tiên đầu tư ban đầu về hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội, tiếp tục cải cách hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh 

doanh ổn định và hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

- Duy trì đối thoại với các nhà đầu tư nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khó 

khăn vướng mắc của các dự án đang hoạt động, xây dựng các chính sách đặc thù 

hỗ trợ các dự án trọng điểm của ngành. 

2. Các hoạt động xúc tiến đầu tư đề xuất năm 2020: 

2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư: 

Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành thu thập cơ sở dữ liệu của ngành: tiềm 

năng thế mạnh của tất cả các lĩnh vực, các dự án đã đầu tư thành công, vùng 

nguyên liệu, các thủ tục hành chính của ngành liên quan đến đầu tư,... để cung cấp 

thông tin thuận lợi và nhanh chóng đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong và 

ngoài nước. 

2.2. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư: 

Tiếp tục thực hiện các danh mục đã đề xuất trong năm 2019, đồng thời  lập 

danh mục các dự án cho giai đoạn 2020-2025  trên cơ sở các thông tin đã chuẩn bị 

kỹ và tham vấn các bên liên quan: các sở, ban, ngành, các địa phương và doanh 

nghiệp. 

2.3. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư: 

Hoàn thành các ấn phẩm tuyên truyền: sách, bản tin, đĩa DVD,...liên quan đến 

hoạt động xúc tiến đầu tư của ngành. Xây dựng các nhận diện dự án một cách có 

hệ thống để chuyển tải thông tin đến nhà đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài 

nước. 

2.4. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư: 
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Chú trọng công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư của 

toàn ngành. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ các hoạt động tập huấn, đào tạo 

trên cơ sở nguồn kinh phí trung ương từ chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia, 

ngân sách tỉnh và các nguồn tài trợ khác. 

 ( Chi tiết có các phụ lục kèm theo) 

 

3.  Các giải pháp trọng tâm: 

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư đặc biệt là ban 

hành các cơ chế ưu đãi đầu tư vào một số địa bàn, vùng, miền núi, vùng sâu, vùng 

xa và cho các sản phẩm xuất khẩu. 

- Thông qua kênh thông tin tuyên truyền của ngành như: Trang Nông nghiệp 

phát sóng trên truyền hình, Bản tin nông nghiệp, tổ chức hội nghị phổ biến,.. nhằm 

lồng ghép, tuyên truyền chuyển tải các thông tin liên quan đến công tác hội nhập 

quốc tế. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các văn bản, hiệp định quan trọng mà 

Việt Nam đã ký kết như: Hiệp định nông nghiệp đã ký khi gia nhập WTO, thông 

tin liên quan đến tiến trình ký kết TPP,... 

-Đồng thời, tuyên truyền về chủ trương các hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế 

của tỉnh, mở rộng thêm chuyên mục Hội nhập quốc tế trên Bản tin nông nghiệp để 

chuyển tải các thông tin liên quan về hội nhập quốc tế của Trung ương, các Bộ, 

ngành đến cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành. 

-Phổ biến lồng ghép các nội dung về đường lối đối ngoại của Việt Nam, các chủ 

trương và chính sách của tỉnh trong lĩnh vực đối ngoại. Nâng cao nhận thức của 

công chức, viên chức và các doanh nghiệp về tiềm năng và lợi thế của Hành lang 

kinh tế Đông-Tây (EWEC),... 

-Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực hội 

nhập quốc tế thông qua các chương trình dự án của Trung ương và địa phương. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả về các chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

như: xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường, chính sách khuyến công, khuyến nông, 

chế biến nông lâm thuỷ sản,... v.v. 

- Tập trung chỉ đạo triển  khai các chính sách quan trọng  của tỉnh liên quan 

đến phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phat triển bền vững: Nghị quyết số 04/NQ-TU 

ngày 20/4/2017 của Tỉnh uỷ về Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND 

nggày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 Quảng Trị 

giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 02/2019/NQ-

HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về khuyến khích phát triển 
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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 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030,...vv 

III. Tổ chức thực hiện 

- Sở Nông nghiệp và PTNT giao các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động xây 

dựng các nhận diện dự án, danh mục dự án, các hoạt động xúc tiến đầu tư  phù hợp 

với chiến lược tái cơ cấu ngành, lĩnh vực để tổng hợp đề xuất tại các hội nghị, diễn 

đàn xúc tiến đầu tư của tỉnh, của ngành. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến đầu tư; Sở 

Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở 

để đăng tải, cập nhật, thông tin chỉ đạo, hỗ trợ  kỹ thuật cần thiết đối với các cơ 

quan, đơn vị cũng như các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Tỉnh.  

- Công khai các thủ tục hành chính, đăng tải các biểu mẫu, chính sách. Công 

khai đầy đủ các thủ tục hành chính cũng như địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị 

của các cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.  

- Chú trọng ban hành kế hoạch cải cách hành chính và thủ tục hành chính, việc 

rà soát các thủ tục hành chính cũng như các quy định của thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT được xác định là công việc thường 

xuyên, liên tục nhằm giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân 

được giải quyết các thủ tục nhanh chóng hơn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hồ Xuân Hòe 
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