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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiệnCông văn số 4719/UBND-TH ngày 14 tháng 10 năm 2019  của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất chương trình công tác Tỉnh ủy năm 2020; 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất một số nội dung trọng tâm sau: 

I. Đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư: 

1. Quảng Trị xác định ngành thủy sản là ngành trọng điểm, ngành kinh tế mạnh 

của tỉnh. Do vậy, chính sách trong hỗ trợ khai thác và nuôi trồng thủy sản cần được 

đẩy mạnh.Tuy nhiên, hệ thống cơ sở hạ tầng nghề cá trên địa bàn tỉnh đã xuống 

cấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay , không đảm bảo cho việc bốc dỡ sản 

phẩm sau khai thác tại c ảng, cấp đá, nhiên liệu... ; đặc biệt là nơi neo đậu cho các 

tàu vỏ thép trong mùa mưa bão . Vì vậy, đề xuất Trung ương quan tâm hỗ trợ  nâng 

cấp các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu 

phát triển của tàu thuyền;  Xem xét bố trí vốn cho các dự án Khu neo đậu tránh trú 

bão đảo Cồn Cỏ, đầu tư nâng cấp các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và công trình 

phụ trợ phục vụ khai thác thủy sản. 

2. Để thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững, việc đẩy mạnh tập trung  sản xuất chuyên 

canh, quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao và sản xuất theo hướng sạch, hữu cơ; 

việc đầu tư hạ tầng  phục vụ tưới tiêu được tỉnh quan tâm chú trọng. Tuy nhiên, hạ 

tầng cơ sở còn thiếu và chưa đồng bộ;  trong khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, 

bão lũ thường xuyên xảy ra. Do vậy, đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ để hoàn 

chỉnh hệ thống ngăn mặn giữ ngọt, tiêu thoát lũ; xây dựng, nạo vét, hoàn thiện hệ 

thống các trục tiêu chính như Ô Giang, Tân Vĩnh Định, Cựu Vĩnh Định; Dự án đập 

dâng Bến Than, Dự án đập ngăn mặn Vĩnh Phước;  giải quyết dứt điểm các điểm 

thiên tai vùng ngập lụt, sạt lở, lũ ống lũ quét triên địa bàn tỉnh. 

3. Hiện nay, thực hiện chương trình nông thôn mới tỉnh Quảng Trị hiện có 

huyện Đakrông chưa có xã nào đạt trên 12 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt tập trung 

hầu hết về cơ sở hạ tầng, thu nhập, hộ nghèo. Trong điều kiện tỉnh nhà đang còn 

gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn nhiều hạn chế, kính đề 

nghị Trung ương quan tâm ưu tiên bổ sung thêm vốn từ ngân sách Trung ương và 

thu hút các nguồn vốn của các tổ chức, dự án nước ngoài hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị 

xây dựng nông thôn mới. Được tham gia vào dự án: Cấp nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn miền Trung bằng nguồn vốn vay WB. 

4. Quảng Trị định hướng phát triển nền nông nghiệp hữu cơ quy mô lớn với 

một số sản phẩm chủ lực đã có thương hiệu trên thị trường như: Gạo hữu cơ Quảng 

Trị, Hồ tiêu Quảng Trị, Cà phê Khe Sanh... . Do đó, đề nghị Chính phủ quan tâm 



 

 

chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ thêm các nguồn lực, giúp Quảng Trị được 

tham gia vào các Chương trình phát triển sản phẩm chủ lực quốc gia để tập trung 

phát triển như: Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VNSAT); Chương trình 

phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện đối với các sản phẩm chủ lực quốc 

gia; Chương trình hỗ trợ tái canh cà phê; chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP), Dự án phát triển bền vững hồ tiêu Quảng Trị,... 

5. Đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí đủ vốn để hoàn thành Chương trình mục 

tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Thu hút doanh nghiệp chế biến sâu gỗ rừng 

trồng FSC, có chính sách bảo hiểm với loại hình kinh doanh rừng này. 

II. Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 

1. Tiếp tục định hướng chỉ đạo để đưa Quảng Trị trở thành tỉnh tiên phong về 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch của cả nước thông qua đầu tư phát triển 

nhanh chuỗi liên kết. Định hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào nông nghiệp, 

nông thôn nhất là đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng 

thương hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý cho bộ sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

2. Quan tâm xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.Cần có chủ trương, 

chính sách hỗ trợ giá để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, bán 

sản phẩm nông nghiệp sạch. Đề nghị Ban hành những chủ trương, chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ; Chỉ đạo các địa phương, tổ chức và các chủ rừng tích cực 

tham gia trồng rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh.  

3. Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến 

năm 2025, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 

11/5/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm Quảng Trị 

đến năm 2025. Để phát triển ngành Tôm theo  đúng Kế hoạch đề xuất Ban thường 

vụ tỉnh ủy quan tâm , có chính sách để thu hút các nhà đầu tư về con tôm trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

4. Có chính sách đào tạo nghề đối với ngư dân , nhất là việc tiếp cận công nghệ 

tiên tiến trong khai thác, bảo quản hải sản trên tàu cá; hỗ trợ ngư dân cải hoán tàu cá, 

chuyển đổi nghề khai thác cho phù hợp với vùng hoạt động theo quy định của Luật 

Thủy sản 2017; tiếp tục hỗ trợ ngư dân đầu tư đóng mới tàu có công suất lớ n, để 

khai thác hải sản xa bờ , bám biển dài ngày , nâng cao hiệu quả khai thác góp phần 

bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đề xuất Ban thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong 

việc thành lập Cơ sở Đăng kiểm tàu cá loại II để phục vụ công tác đăng kiểm tàu cá 

trên địa bàn tỉnh; thành lập lực lượng Kiểm ngư Quảng Trị theo Luật thủy sản 2017. 

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 20/4/2017 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. Tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU  giai 

đoạn 2017-2020, đề xuất triển khai trong quý IV năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện chủ trương “ Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, triển khai sâu rộng và mạnh mẽ 

đến xã, thôn; tạo phong trào sôi nổi, thường xuyên với các hoạt động cụ thể thiết 



 

 

thực, hiệu quả. Tổ chức tổng kết đánh giá  kết quả thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TU  

ngày 14/11/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với sơ 

kết 2 năm thực hiện Phong trào “ Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”. 

6. Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông 

thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất 

nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu theo nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Đề xuất nội dung cần sự chỉ đạo: Phát triển thủy 

lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước theo quy định của Nghị định 

77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ, đảm bảo thúc đẩy, hỗ trợ tích cực 

việc thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất 

hữu cơ, công nghệ cao và sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu. 

7. Cần sự quan tâm, chỉ đạo để  đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành thực hiện 

chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 

đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 (đến nay chỉ thực hiện được 38,74% với 242,9km/627km). 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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