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V/v triển khai thực hiện biên bản    

ghi nhớ với Công ty IAK Agrar 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Thực hiện văn bản số 4603/UBND-NN ngày 08/10/2019 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ với Công ty IAK Agrar; Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu xây dựng  dự thảo kế hoạch triển khai. 

(Có dự thảo kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 

kế hoạch./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC(S). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 



 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ với Công ty IAK Agrar 
 

 

Thực hiện Biên bản ghi nhớ ngày 03/10/2019 giữa UBND tỉnh Quảng Trị 

và Công ty IAK Agrar; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện biên bản ghi nhớ với Công ty IAK Agrar như sau:  

ơI. MỤC ĐÍCH 

- Triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Công ty IAK Agrar và 

UBND tỉnh Quảng Trị; 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ nông nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã 

và người nông dân về tổ chức, quản lý sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất, 

xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển chiến lược thị trường các sản 

phẩm nông sản chủ lực; 

- Thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh đạt các tiêu 

chuẩn chứng nhận (GAP, Hữu cơ...) đảm bảo xuất khẩu. 

II. NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ DỰ KIẾN 

1. Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ nông nghiệp cấp địa 

phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân 

- Hỗ trợ tổ chức 10 lớp tập huấn: 05 lớp về nâng cao nghiệp vụ quản lý 

cho đội ngũ cán bộ cấp xã, huyện tỉnh trong lĩnh vực phát triển nông thôn; 05 

lớp về hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hợp tác xã về lĩnh vực phát 

triển thị trường xây dựng thương hiệu, marketing sản phẩm, xúc tiến thương mại. 

- Thời gian: Từ năm 2020 – 2022; 

- Kinh phí dự kiến: 300 triệu đồng. 

2. Huấn luyện và tư vấn phát triển mô hình liên kết sản xuất bền 

vững trên cơ sở quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt đối với hệ 

thống trồng trọt và chăn nuôi chủ lực, hướng tới nâng cao chuỗi giá trị 

- Lựa chọn các đối tượng cán bộ nông nghiệp của các địa phương, các 

cán bộ HTX có năng lực tổ chức 02 lớp đào tạo ToT về phát triển mô hình liên 

kết sản xuất bền vững trên cơ sở quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

đối với hệ thống trồng trọt và chăn nuôi chủ lực, hướng tới nâng cao chuỗi giá trị. 

- Sàng lọc, lựa chọn các học viên xuất sắc tiến hành 05 lớp đào tạo lại 

cho các đối tượng là thành viên HTX, THT, nông dân về về phát triển mô hình 
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liên kết sản xuất bền vững trên cơ sở quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 

tốt đối với hệ thống trồng trọt và chăn nuôi chủ lực, hướng tới nâng cao chuỗi giá trị. 

- Thời gian: Từ năm 2020-2022; 

- Kinh phí: 500 triệu đồng. 

3. Huấn luyện và tư vấn xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm 

nông nghiệp hữu cơ chủ lực 

- Lựa chọn 2-3 HTX tiêu biểu hỗ trợ huấn luyện và tư vấn xây dựng 

thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của HTX. Trong đó, ưu tiên lựa chọn 

sản phẩm nông sản chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh và sản phẩm thuộc 

chương trình OCOP. 

- Lựa chọn một số sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Gạo hữu cơ, Cà phê, 

Hồ tiêu, lợn, bò, gia cầm… hỗ trợ xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn 

chứng nhận phù hợp và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nói trên. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020-2022; 

- Kinh phí: 01 tỷ đồng. 

4. Phát triển chiến lược mở rộng thị trường đối với nông sản trong 

và ngoài nước 

- Lựa chọn một số sản phẩm (Gạo hữu cơ, Hồ tiêu hữu cơ, Cà phê hữu 

cơ sinh thái, Dược liệu an toàn sinh học, lợn hữu cơ, gà hữu cơ…) đề nghị Công 

ty IAK Agrar giới thiệu, quảng bá, kết nối, mở rộng thị trường (gửi sản phẩm tham 

gia các hội chợ, gian hàng trưng bày, các gian hàng dùng thử...) với các Tổ chức, cá 

nhân, Doanh nghiệp trong và ngoài nước để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020-2022; 

- Kinh phí: 01 tỷ đồng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

Là đầu mối, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch; tham mưu chủ trì lập dự toán và triển khai thực hiện kế 

hoạch. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp đào tạo về nâng cao năng lực trong liên 

kết sản xuất nông nghiệp; lựa chọn, giới thiệu các sản phẩm nông sản tham gia 

liên kết, quảng bá, giới thiệu với các đối tác trong và ngoài nước. 

2. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo kinh phí thực hiện Kế 

hoạch và hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh, quyết toán theo đúng quy định. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về các thủ tục đầu tư, 

phát triển, tìm nguồn vốn phù hợp cho các dự án hợp tác và các nội dung liên 



quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

4. Sở Công Thương 

Phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, đề xuất, xây dựng 

các nội dung liên quan đến thương hiệu, chuỗi giá trị, xúc tiến thương mại 

trong nông nghiệp và các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

5. Ngoại vụ 

Phối hợp chuẩn bị, rà soát các nội dung thỏa thuận, hợp tác, công tác lễ 

tân đối ngoại và phiên dịch phục vụ cho việc hợp tác theo kế hoạch. 

6. Các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố, thị xã  

Phối hợp thực hiện các nội dung Kế hoạch nêu trên và tổ chức lựa 

chọn, đề xuất nhu cầu, đối tượng, sản phẩm để nâng cao năng lực, thành lập 

chuỗi giá trị sản xuất, đào tạo tập huấn nghề kỹ thuật trong nông nghiệp. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ với Công ty 

IAK Agrar, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:                                 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Công ty IAK Agrar;               

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch&Đầu tư, Công Thương; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu: VT, NN. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Sỹ Đồng 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRÌNH DỰ THẢO 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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