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Thực hiện Kế hoạch số 4508/UBND-KH ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về  

Điều tra, khảo sát chi phí và tính giá thành thóc các vụ sản xuất trong năm trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị; Công văn số 4928/UBND-TM ngày 24/10/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt vùng và đối tượng điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính 

giá thành thóc vụ Hè Thu năm 2019; Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế 

hoạch số 1773/KH-SNN ngày 28/10/2019  về việc điều tra, khảo sát chi phí sản 

xuất và tính giá thành thóc vụ Hè Thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và 

giao Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp với các địa phương tiến hành điều tra, 

khảo sát. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Kết quả điều tra, khảo sát như sau: 

1. Kết quả  chi phí sản xuất trên 01 ha lúa: 

- Huyện Đakrông: 21.364.407 đồng;  

- Huyện Hải Lăng: 21.742.643 đồng;  

- Thành phố Đông Hà: 27.243.289 đồng; 

Trung bình chung toàn tỉnh: 23.450.113 đồng/ha 

2. Kế t quả  giá thành sản xuất/01 kg thóc 

- Huyện Đakrông: 7.414 đồng;  

- Huyện Hải Lăng: 3.477 đồng;  

- Thành phố Đông Hà: 6.207 đồng; 

Trung bình chung toàn tỉnh: 5.699 đồng/kg 

(Chi tiết có phụ lục đính kèm) 

Sản xuất lúa trong Vụ Hè Thu năm 2019 diễn ra trong điều kiện khó khăn do 

thời tiết nắng nóng khô hạn trong cả vụ, nguồn nước tưới bị thiếu trầm trọng; cuối 

vụ ảnh hưởn của  cơn bão số 4 làm nhiều tích lúa chưa kịp thu hoạch bị ngập úng, 

hư hại nên sản lượng thu được của một số vùng đạt thấp, dẫn đến giá thành sản 
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xuất thóc tăng cao (Huyện Đakrông, năng suất bình quân của các hộ điều tra đạt 

2.881,7 kg/ha, do đó giá sản xuất 1kg thóc bị đẩy lên cao so với thông thường 

hàng năm. Người dân không có lãi, thậm chí lỗ trong quá trình sản xuất). 

Trên đây là kết quả điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Hè Thu năm 

2019. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo để Sở Tài chính thẩm định và trình 

UBND tỉnh phê duyệt, công bố./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; 

- Chi cục TTBVTV; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
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