
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1724 /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) trên cây Hồ tiêu 

Quảng Trị, ngày 21 tháng  10 năm 2019 

  

 

    Kính gửi: UBND các huyện: Hướng Hóa, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh. 

                             

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 có , Hợp phần 3 “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 các mô hình CSA có hiệu quả 

trên các loại cây trồng đặc biệt là cây Hồ tiêu, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện Hướng Hóa, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh 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 Hồ tiêu  (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 30/10/2019 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 
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Phụ lục 1: 
Cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện nhân rộng các mô hình CSA trên cây Hồ tiêu 

(Kèm theo Công văn số 1724 /SNN-TTBVTV ngày 21tháng 10 năm 2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Trị) 
 

1. Chính sách hỗ trợ thực hiện nhân rộng mô hình CSA trên cây Hồ tiêu tập 

trung vào các hạng mục như: Chế phẩm Trichoderma, chế phẩm Calbiri, phân bón 

hữu cơ vi sinh. Định mức hỗ trợ theo Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC- 

BNN. 

2. Cơ chế hỗ trợ:  

- Một vùng đất chỉ hỗ trợ 01 lần, với các loại vật tư phân bón và tỷ lệ hỗ trợ 

như sau: 

+ Dự án hỗ trợ 100% chế phẩm Trichoderma ủ phân; 100% chế phẩm 

Calbiri và 50% phân hữu cơ vi sinh. 

+ Người dân đối ứng 100% các loại phân bón (phân chuồng, vôi bộtvà thuốc 

BVTV sinh học trừ bệnh nếu có xảy ra dịch bệnh) và 50% phân hữu cơ vi sinh. 

- Định mức loại và lượng vật tư phân bón cho 1 ha như sau: 

TT Hạng mục hỗ trợ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ hỗ 

trợ từ dự 

án (%) 

Lượng 

hỗ trợ từ 

dự án 

Đối ứng 

của 

người 

dân 

1 Phân bón   
    

1.1 Vôi bột Kg 500,0 0 - 500,0 

1.2 
Phân bón lá (Atonik, Kali 

Humat..) 
Lít 2,0 0 - 2,0 

1.3 Phân hữu cơ vi sinh Tấn 1000 50 500 500 

1.4 Phân chuồng Tấn 20,0 0 - 20,0 

2 Chế phẩm Trichoderma Kg 10,0 100 10,0 - 

3 Chế phẩm Calbiri Lít 6 100 6 - 
 

3. Tiêu chí lựa chọn: 

- Địa phương được lựa chọn nhân rộng phải có truyền thống trồng hồ tiêu với 

diện tích sản xuất hồ tiêu tối thiểu 50 ha/xã (thị trấn). Mô hình nhân rộng hồ tiêu 

phải có diện tập trung tối thiểu 2,0 ha, trong đó các vườn hộ tham gia có diện tích 

tối thiểu 0,05 ha (500m
2
). 

- 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: Thiết kế vườn hồ tiêu; Đào rãnh 

thoát nước trong mùa mưa, che tủ trong mùa khô; tưới nước hợp lý; bón phân cân 

đối, hợp lý, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, sản xuất theo quy trình sạch, đảm bảo 

an toàn thực phẩm... 

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

 

 



 

 

Phụ lục 2 

Bảng tổng hợp diện tích đăng ký nhân rộng mô hình CSA trên cây Hồ tiêu 

của UBND huyện……………………………… 

(Kèm theo Công văn số 1724  /SNN-TTBVTV ngày 21  tháng 10 năm 2019 của  

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị) 

 

TT Địa phương 

Diện tích đăng 

ký 

(ha) 

Số hộ tham gia 

(Hộ) 
Ghi chú 

1 HTX………....    
2 HTX…………    
...     

Tổng cộng    
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