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S:  .202..  /TTr-UBND Quáng Tn, ngàyA9 tháng 11 nám 2021 

T TRNH 
Ban hành Ngh quyt Quy dnh chInh sách h trq phát triên mt s cay trng, 

t nuôi to san phãm chü hrc có 191 th cnh tranh trên dja bàn tinh Quãng 
Trj giai doin 2022-2026, d1nh hu'óng den nãm 2030 

KInh gCri: Hôi dng nhân dan tinh Khóa VIII, k' hQp thu 6 

Thrc hin quy djnh Li4t Ban hành van bàn quy pharn pháp li4t nàrn 2015 và 
Nghj quyêt so 69/NQ-HDND ngày 18/6/202 1 cña HDND tinh ye vic thông qua 
kê hoach to chüc các k' h9p thu&ng 1 cüa Hi dông nhân dan tinh näm 2021. Uy 
ban nhân dan tinh kInh trinh Hi dông nhân dan tinh ,Khóa VIII, k' h9p thu 6 ban 
hành Nghj quyêt Quy djnh chInh sách h tr phát triên mt so cay trông, 4t nuOi 
tao san phâm chü 1irc có lgi the canh  tranh trên dja bàn tinh Quáng Tij giai doan 
2022-2026, djnh hithng den näm 2030 vOi các ni dung chinh nhi.r sau: 

I. SII CAN THIET BAN HANH NGH! QUYET 

Giai doan 2016-2020, HDND tinh dã ban hành nhiu chInh sách trong linh 
vrc nông nghip, nông thôn, trong do cO Nghj quyêt so 03/2017/NQ-HDND ngày 
23/5/20 17 ye ho trçi phát triên cay trông, con nuôi tao  san phâm chü lirc Co lçii the 
canh tranh trên da bàn tinh Quãng Tq. Nghj quyêt dä xác djnh các loai trông, vtt 
nuôi tao  san phâm chü 1irc có 1i the canh  tranh gOm lña chat hrng cao, ho tiêu, 
cà phê, cay an qua, duqc 1iu, g rimg trOng, con tOrn và con bô. Các chinh sãch 
cüa Ngh quyët dã thi1c day phát triên san xuât theo huàng ben vthig, nâng cao 
näng suât, chat luçmg, giá tij, tao  ra nhung san phâm chU lrc có lci the cnh tranh 
gop phân gia tang giá trj cho ngành nông nghip, duy trI on djnh tôc d tang 
tnthng cUa ngành trong giai doan 2016-2020 dat  bInh quân 3,49%. Nhâ vy, dâ 
giüp nâng cao thu nhp, cài thin di song cho ngui dan nông thôn, tao  nguôn hrc 
xay drng nông thôn mâi và dóng gop quan tr9ng vào sr on djnh và phát triên kinh 
tê - xä hôi cüa tinh nhà. 

Tuy nhiên, Nghj quytchi mOi dixçc thc hin trong thii gian ngän, nguôn 
1rc chü yêu ttp trung cho ho trçY dâu vào dê thic day phát triên san xuât vâi mirc 
hO trc Va quy mô nhO, chija khuyên khich phát triên nông nghip có tInh lien két 
vUng gän vài cong nghip ché biên và chui giá tr. tip Wc phát huy, nhân 
rng nh1rng két cüa dat  duçc cüa Nghj quyêt 03/20171NQ-HDND, dông th&i thuc 
day phát triên kinh tê nOng nghip trong giai don mâi, giãi quyet nhfing van dê 
ton tai,  diem nghën cüa giai doan tnrOc, nhât là ye sa chê, chê biên, chirng nhn 
chat lixng san phârn, phát triên san phâm gän vái cong nghip chê biên, lien kêt 
chuôi gia trj, can thiêt phãi ban hành Nghj quyêt ye "Chmnh sách phát trién mt sO 
cay trông, v.t nuôi tao  san phâm chü hrc có li the canh  tranh trên dja bàn tinh 
Quáng Tn giai don 2022-2026 djnh hixàng den närn 2030". 
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Nghj quy& duçic ban hành và thrc hin së thüc dy ngành nông nghip phát 
triên ben vcrng, phân dâu dat  tôcd tang trung bInh quân giai don 202 1-2025 tr 
3-3,5% dé ngành nông nghip tiêp ti,ic là b d cüa nén kinh tê tinh nhà. 

II. MIJC DICH, QUAN DIEM XAY DING DIY THAO NGH! QUYET 

1. Muc dIch 

Nghj quyt ban hành quy djnh c ch& chinh sách v h trci phát trin mt s 
cay trông, 4t nuôi tao  san phâm chU hrc có lcii th canh  tranh trén dja bàn tinh 
Quãng Trj giai doan 2022-2026 djnh hixàng den nàm 2030. 

Dam bào tinh hçip hin, hcp pháp, tInh th6ng nhAt cüa h tMng pháp lut; 
Tang cthng hiu hrc, hiu qua quàn l nhà nuàc. 

2. Quan diem 

Phát trin mt s cay trng, vt nuôi tao  san phm chü 1irc có lçi th canh 
tranh tiêp tijc là ca s dê thijc hin hiu qua miic tiêu tái co' câu ngành theo hixOng 
hin dai,  ben vu'ng, than thin vói môi tnrmg. lao  dng lrc thñc day phát triên 
nông nghip, nông thôn trong xu the hi nhp. Giãi quyêt tot các diem nghën trong 
to chirc san xuât, tiêu thi nông san chü 1irc cüa tinh, tao ra các san phârn mang tInh 
hang hOa, có kha nãng canh  tranh, dáp ing nhu câu thj tnr&ng. Tao  tiên dê vü'ng 
chäc dê nông nghip tiêp tc là trçi d cUa nên kinh té tinh nhà. 

III. QUA TRINH XY DI)'NG DIJ' THAO NGH! QUYET 

Dr tháo Nghj quyt dä duçic dánh giá tác dng chinh sách; däng tãi trên cong 
thông tin diên ttr cüa tinh; lay hen cUa Uy ban MTTQ Vit Nam tinh, các So, 
ban ngành, dja phuo'ng, các chuyên gia dâu ngành và dã dixçc tong hçip hoàn thin 
theo dñng quy djnh Lut Ban hành van bàn quy pham pháp lust  2015. Dij thão 
Nghj quyêt dâ duçc lay kiên thành viên UBND tinh tai  Phiên h9p toàn the ngày 
15/1 1/202 1. 

IV. BO CUC DU' THAO NGH! QUYET 

Gm2Chrnmg,6 Diu: 

- Chuong 1: Nhfrng quy dnh chung (gm 2 Diu) 

+ Diu 1: Pham vi diu chinh 

+ Diêu 2: Dôi tuçlng áp ding 
A .( A A A A' - Chuo'ng 2: Chinh sach ho tro' phat trien mot so cay trong, vit nuo' tio 

san phm chü Iurc có lqi th cinh (gm 4 Diéu) 

+ Diu 3: ChInh sách h trçi phát trin mt s cay trng 

+ Diu 4: ChInh sách h trçY phát triên mt sO v.t nuôi 

+ Diu 5: Môt s chInh sách khác 

+ Diu 6: Ngun kinh phi thirc hin 

V. NQI DUNG CO BAN CUA DI) THAO NGH! QUYET 

1. Phim vi diu chinti, di turçrng áp diing 
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1.1. Pham vi diu chinh 

a) Quy djnh nay quy djnh chInh sách h trçi phát trin di vOi cay trông, 4t 
nuôi tao  san phm chü hrc Co 1i th canh  tranh gôrn: Ca phé, ho tiêu, cay an qua, 
lña chat li.rçmg cao, dirçc 1iu, g nguyen 1iu, con bO và con torn. 

b) Ngoài chInh sách h trq tai  Quy djnh nay, các d6i tuçYng di.rgc hung các 
chInh sãch ho trV theo các van bàn quy djnh cUa Trung ixcing và cüa tinh cOn hiu 
1irc. Trn&ng hcip các van bàn có cüng nOi  dung ho tr thI dôi trnng thii huâng 
dugc 1ra ch9n áp diing mirc ho trq cO lçii nhât. 

1.2. EMi ttrçrng ãp diing 

a) Doanh nghip, hçip tác xã, t hçp tác, chü trang trai,  h gia dInh, cá nhân 
tham gia phát triên san xuât, sa ché, chê biên, bâo quàn, tiëu thii san phâm, cung üg 
các djch vii cO lien quan den cay trông, vt nuôi tao  san phâm chü hrc có lcii the canh 
tranh cña tinh. 

b) Các ca quan, t chüc, Ca nhân khãc có lien quan trong vic thirc hin Nghj 
quyêt nay 

c) KhOng áp dung d6i vi các Doanh nghip Trung wing dóng trên dja bàn, 
doanh nghip có von dâu tu rnrc ngoài. 

2. Chinh sách h trq phát trin cay trng 

2.1. Chinh sách h6 trçl phát trin cay cã phê theo huâng cà phê dc san, hfru 
cci ket hçxp trông xen cay an qua. 

a) Ni dung, djnh müc, quy mô h trçi 

H trçi mt 1n vth mirc ti da 70% chi phi ging cay cà phê, giông cay an 
qua trông xen (Giông sâu riéng, Ba 034) và vtt hr nông nghip thiêt yêu dê thrc 
hiên tái canh cà phê (bao gôm phân bOn httu cci, thuôc BVTV sinh hçc và thào 
môc, chê phâm vi sinh dircic sir dung cho trOng tr9t hü'u cci quy dinh tai  QCVN 
11041-2: 2017). Dinh müch tra tôi dia 20 triu dông/ha dôi vi ho trçi trOng tái 
canh cà phê và 10 triu diông/ha di vOi h trçi tré hOa vu&n cay cà phê bang 
phuang pháp don dau. Môi näm h trçi ti da 100 ha. 

b) Di tuçlng và diu kin h tro 

T chirc, cá nhân có din tich cà phé thuc quy hoach, ké hoach tái canh Ca 
phê duçc cap có thâm quyên phê duyt. yuan cà phê dim vào tái canh phãi duçic 
cci quan chirc näng dánh giá darn bão diêu kin và quy rnô thirc hin tôi thiêu 
0,5ha; Các giOng ca phé tái canh và ging cay an qua trOng xen phài dam báo tiêu 
chuân theo quy djnh và thuc cci cu giOng khuyên cáo cüa Si Nông nghip và 
Phát trien nOng thOn; U'u tiên cac t chüc, Ca nhân dang thirc hin chuyên dôi san 
xuat ca phê theo hiràng hiru cci, dc san, cO hçvp dông lien ket san xuât, chê biên, 
tiêu thu san phâm tôi thiêu tü 5 näm trâ len. 

2.2. Chinh sách h trçi phát trin cay h tieu theo huang hüu cci gàn vOi lien 
ket tieu thii san phâm. 
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a) Ni dung, djnh rnirc, quy mô h trçi 

H trçi mt 1n vi mrc di da 50% chi phi ging, 4ttix nông nghip thit 
yêu phic vi san xuât ho tiêu (bao gôm phân bón hüu co, thuôc BVTV sinh h9c và 
thão rnc, chê phârn vi sinh duçc sir diing cho trông tr9t hflu co quy djnh tai 
QCVN 11041-2: 2017). Djnh müc h trV tôi da 20 triu dông/ha dôi vâi tái canh, 
trông mi ho tiêuvã 10 triu dông/ha dôi vi phiic hôi, câi tao  yuan tiêu nhim 
sâu bnh, näng suât thâp. Môi nãm h trg tôi da 85 ha 

b) Di t1.rclng và diu kin h trq 

DM vai chInh sách h trçi tái canh, trng mai h tiêu theo hu&ng hü'u Ca: T 
chüc, Ca nhân tham gia tái canh, trông mai ho tiêu theo huxOiig hüu cc phãi Co din 
tich ho tiêu trong viing quy hoach; trông tp trung vOi din tIch tôi thiêu 0,1 ha di 
vOi cá nhân và 0,5 ha dôi vai to chüc; yuan tiêu thoát nuâc tot trong müa mua. IJu 
tiên các to chüc, Ca nhân dang thrc hin chuyên dôi san xuât ho tiêu theo huàng 
h&u Ca, cO hçip dông lien kêt san xuât, chë biên, lieu thii san phãm tôi thiêu 5 näm. 

Di vai chinh sách phic hi, câi tao  vithn tiêu nhim sâu bnh, näng sut 
thâp: To chirc, Ca nhan có yuan ho tiêu dang giai doan kinh doanh, trông tp trung 
vâi din tIch tôi thiêu 0,1 ha dôi vai cá nhân và 0,5 ha dôi vâi to chc; dã có h 
thông tuâi chfi dng, cO näng suât thâp, bInh quân 3 näm lien tic duOi 5 ta/ha. 

2.3. ChInh sách h trg phát trin cay an qua theo huàng hü'u ca gAn vai lien 
kêt tiêu th san phâm. 

a) Ni dung, djnh mirc, quy mO h trc 

H trg mt 1.n vOi mirc di da 50% chi phI gitng, 4t lii nông nghip thit 
yêu p1iuic vt san xuât theo h'iràng hiru co' (bao gôm phân bón hfru ca, thuôc BVTV 
sinh h9c va thão mc, chê phâm vi sinh duçc sr duing cho trông tr9t hU'u caquy 
djnh tai  QCVN 11041-2: 2017) và h thông tuxâi tiêt kim. Dnh mirc ho trçl tôi da 
50 triu dông/ha. Mi nãrn ho trçT tôi da 50 ha. 

b) Di tugng và diu kin h trç 

T chirc, Ca nhân trng các loai cay an qua gm cam, buâi, ba, chanh leo 
theo huàng hü'u co; trông thành vüng tp trung vài din tich tôi thiêu 01 ha. Giông 
cay an qua phãi dam bâo tiêu chuân theo quy djnh, phái thuc Ca câu giông 
khuyên cáo cUa Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn. 15u tiën to chirc, cá nhan 
dang thirc hin chuyên dôi san xuât cay an qua theo huó'ng hüu co, cO hcp dOng 
lien kêt san xuât, chê biên, tiêu thii san phâm tôi thiêu tr 5 näm trâ len. 

2.4. ChInh sách phát trin cay hia theo huOng htru ca g&n vOi lien kt tiêu th 
san phâm 

a) Ni dung, djnh müc, quy mô h trçY 

H trçi vri müc ti da 50% chi phi gi6ng, vtt tu nông nghip thiét yu phuc 
yi san xut theo huang hüu co (bao gôm phân bón hü'u ca, thuôc BVTV sinh h9c 
va tháo mDC, ch phAm vi sinh duc s1r ding cho trông tr9t h&u ca quy djnh tai 
QC\TN 11041-2: 2017). Djnh miirc h trçY tôi da 07 triu dông/haJvii. Môi diem san 
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xutt chi thrçc ho trçi 01 näm vài 2 v11 san xu.t lien tVc  (Dông Xuân và He Thu), 
mi vu h tro tôi da 250 ha. 

b) Di tuçmg và diu kin h try 

T chirc, Ca nhân tham gia san xut lña theo huàng hüu cc quy mô ttp trung 
tôi thiêu 10 ha, rung lien vüng, lien khoãnh, chü dng tixâi, tiêu; có bàn cam kêt 
san xuât lüa theo quy trInh hüu co và hgp dông lien kêt san xuât, chê biên, tiêu th 
lüa hüu Co tôi thiêu tir 3 näm trâ len. IJu tiên ho trçY cho hçp tác xã tham gia trông 
kia theo huàng hiru co và Co lien kêt theo quy djnh. 

2.5. Chjnh sách h try phát trin vüng san xuât dixçic 1iu tp trung 

a) Ni dung, djnh müc, quy mô h trq 

H trq vi mirc ti da 50% chi phi ging, vt ti.r nông nghip thit yêu (bao 
gôrn phân bón hü'u co, thuôc BVTV sinh h9c và tháo mc, ché phâm vi sinh duçic 
sr diing cho trông trQt hü'u Co quy dinh tai QCVN 11041-2: 2017) và h thông 
tuài tiêt kim. Djnh mirc h trçi tôi da 60 triu dôngiha, mi näm h trçi tôi da 40 ha. 

b) Di lircing và diu kin và h trçi 

T chirc, Ca nhân tham gia trng các loai cay duçc lieu dã dugc các co quan 
chüc nàng khäng djnh có hiu qua, có khâ näng nhân rng, có thj tru&ng tiêu thii 
on djnh nhT.r: Ngh, chè yang, sã, Ca gai leo, an xoa, day thIa canh, tram giO, sam 
bô chinh; trông thành vüng tp trung vài din tich tôi thiêu 02 ha. lfu tiên các to 
chüc, Ca nhân dang thirc hin chuyên dôi san xuât duçc lieu theo hrnng hthi co, có 
hçip dông lien kêt san xuât, ché biên, tiêu thi san phârn tôi thiêu tr 5 11am tr& len. 

2.6. ChInh sách h trç phát trin cay di.rqc lieu duài tan rrng 

a) Ni dung, djnh mirc, quy mô h trcY 

H trçi vth mrc ti da70% chi phi ging theo dnh rnirc kinh t k' thut mi 
loai cay. Dinh mirc ho try tôi da 20 triêu dông/ha, môi nàm ho try tôi da 150 ha. 

b) Di tircmg và diu kin h trq 

T chirc, cá nhan tham gia trng các loai cay duçc lieu duài tan rrng dã duçic 
các co quan chirc näng khäng djnh có hiu qua, cO khã nàng nhân rng, có thj 
tnrng tiêuthu on dinh nhis: 7 lá 1 hoa, gião cô lam, dãng sam, sam cau; có quy mô 
tp trung lien vüng vâi din tich tôi thiëu 05 ha. U'u tiên các to chirc, cá nhân dang 
thiic hiên chuyên dôi san xuât dixyc lieu theo hixng hfi'u co, có h?p  dông lien kêt 
san xuât, ché biên, tiêu thii san phâm tôi thieu 5 näm. 

2.7. ChInh sách h trçi trng thng nguyen Iiu chit hxcmg cao 

a) Ni dung, dnh m(rc, quy mô h trçi 

H trci 50% chi phi cay ging Keo lai nuôi cy mô, phân bón dê trông rrng 
nguyen 1iu chat luçing cao. Mi t chüc, cá nhãn du'gc h trçi thi da 5,0 ha; djnh 
mirc ho try tôi da 4 triêu dông/ha; môi näm ho trci tOi da 1.000 ha. 

b) Di tirçing và diu kin h trç 
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T chirc, cá nhân tharn gia trng rirng nguyen 1iu chit Iuçing cao có din tIch 
trông rrng lien vüng tôi thiêu tir 2 ha tth len, mt d trng 1.660 cay/ha; có cam 
két trông rrng chu k' dài th 8 näm trâ len mâi ducic khai thác; khuyn khIch uu 
tiên dôi vyi h gia dmnh, cá nhân tham gia hçip tác xà trng rrng theo chng chi chi 
quán 1' thng ben vüiig có lien kêt vâi Doanh nghip chê biên hoc tiêu san phm. 

3. ChInh sách h trq phát trin 4t nuôi 

3.1. ChInh sách h trçi trng có, trng ngô sinh khi lam thcrc an cho bô 

a) NOi  dung, djnh müc, quy mô ho trV 

H trçy 50% chi phi trng cô, trng ngô sinh khi lam thirc an cho bô gm 
giông, vttix nông nghip thiêt yeu (bao gôm phân bón, vôi bet);  mirc ho trçr tôi da 
24 triu dông/ha trông cO và 07 triu dông/ha trông ngô sinh khôi; mi näm h tr 
tôi da không qua 20 ha trông cô và 20 ha trông ngô sinh khôi. 

b) Di tuçmg, diu kin h trçy 

T chrc, cá nhân du tu chän nuôi bô dat  quy mô trang trti trên dja bàn tinh 
Quàng Tr, có din tich dat dê trông có, trông ngô sinh khôi nuôi bô tü 1 .000m2  trO 
lênitrang trai. 

3.2. ChInh sách h trg chän nuôi bô chuyên thjt thâm canh 

a) Ni dung, djnh imrc, quy mô h trçi 

H6 tro 50% chi phi ging, vt tu thi& yu (bao gm: thi:rc an tinh, thuôc thu 
y, väc xin) di vi các rnô hlnh chän nuôi bô chuyën thjt thâm canh. Djnh mi'rc ho 
trcT tôi da 100 triu dông/mô hInh; môi näm h trçy tôi da 5 mô hInh. 

b) Di tuçYng và diêu kin h trq 

To chrc, cá nhân du tu chàn nuôi bô tht thâm canh, quy mô nuôi tôi thiêu 
tr 10 con bô tth len; các giông ho duçic h trq gôm: nhóm bô Zebu, lai Zebu hoc 
các giông bô ngoi, lai ngoti chuyên thjt BBB, DroughtMaster, Charolaise và mt 
so giông chat iirçing cao khác; giông bô nuôi chuyên tht thâm canh phài có t' l 
máu ngoai dat  tr 50% tth len. 

3.3. ChInh sách h tiV mua blnh chira Nita lông d 4n chuyn, bào quãn tinh 
phôi giông nhân tao  gia sc 

a) Ni dung, djnh müc, quy mô h trV 

H trg 50% giá tn bmnh chüa Nita lông dung tich ti thiutir 3 lIt trô' len cho 
ngui lam djch vi phôi giông nhân tao  gia süc. Djnh mirc ho trq tôi da 4 triu 
dong/1 bInhll nguii. Mi nàm ho trç tôi da 15 binh. 

b) Di tuçng, diu kiên h trçr 

Ngi.räi lam djch vii phi ging nhân tao  gia süc trên dja bàn tinh Quáng Trj dà 
qua dào tao,  t.p huan có chrng chi hoac giây chüng nhan; có nhu cau, có dan 
dang k h trg và duçic Uy ban nhân dan cap xã chap thun; có cam két bão quãn, 
sir diing bInh trong thyi gian tir 5 nàm tri len. Binh có dung tjch tôi thiêu tü 3 lit 
trâ len. 
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3.4. ChInh sách h trç thirc hin dir an nuôi torn cong ngh cao 

a) Ni dung, djnh mi'rc, quy mô h trçi 

H trç 30% chi phi xây drng cc sâ h. tng (bao gm các hang miic: H 
thông bê/ao ucYng, bê/ao nuôi; h thông cap thoát, xir 1 rnthc; h thông nhà kInh, 
nhà hri; h thông mái che và h thông may móc, trang thiêt bj phic vii san xuât). 
Djnh mi:rc ho trç tôi da 500 triu dông/du an; môi närn ho trq tôi da 05 dir an. 

b) D6i tixcrng, diu kin h trçi 

T chirc, Ca nhân du tu nuôi torn irng dung cong ngh cao trên dja bàn các 
huyn Vinh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Hãi Lang và thành phô Dông Ha (bao gôrn: 
nuoi tom 2 giai doan, 3 giai doan; nuOi tOrn be nôi trôn trong nhà 1rnii; nuOi torn trong 
nhà kInh; nuoi tOrn irng ding cong ngh Biofloc, cOng ngh vi sinh; nuôi torn áp 
dung tiêu chuân VietGAP, GlobalGAP và nuôi tOrn irng ding cOng ngh cao khác), 
có tong din tIch các ao nuôi tôi thiêu 0,3 ha. Co dir an dâu tix nuOi torn ñng ding 
Cong ngh cao dixçc UBND cap huyn tth len phé duyt; chua du?c ho trq theo chInh 
sách nay tnrOc dO; dâu tu dâydü co s& ha tang theo di,r an dâ dugc phê duyt; kêt qua 
san xuât dat  san luvng tôi thiêu 7,5 tânIvii nuôi, nãng suât tôi thiêu 25 tãn/haJvi nuôi 
doi vi torn the chân träng hoc san krqng tôi thiêu 2,5 tânlvii nuôi, näng suât tôi 
thiêu 8 tân!ha!vi nuôi dôi vo'i torn sü. H trçi rnt Ian sau khi cong trinh hoàn thành 
dua vào sir dçrng và san xuât dat  nàng suât, san krcmg theo yêu câu dé ra. 

4. Môt s chInh sách ho tro' khác 

4.1. Chinh sách h trçi chrng nhn san xut cà phé, h tiêu, cay an qua theo 
tiêu chuân hü'u co 

a) Ni dung, djnh mirc, quy mô h tr?: 

H trci 01 1n chi phi cp giy chi.rng nhn san phrn dat  tiêu chun hü'u Co. 
Djnh mrc ho trç 20 triu dông/dr an dôi vó'i chüng nhân hü'u co Vit Narn, 30 triu 
dOng/dir an dOi vOi chirng nhn hüu Co QuOc tê. QUy mO tôi thiêu 02 haIdir an, mi 
närn ho trg tôi da 10 dir an cho cà phê va ho tiêu, 5 dr an cho cay an qua. 

b) Di tuçing và diu kin h trçl 

T chrc, cá nhân thixc hiên trng cà phé, ho tiêu, cay an qua phái tp trung, 
lien vüng, quy mô tôi thiêu 02 ha, dáp ñ'ng day dü các tiêu chI theo tiêu chuân 
nông nghip hü'u co Vit Nam và QuOc te. 

4.2. ChInh sách h trg chirng nhn san xut lüa theo tiêu chutn hü'u CO 

a) Ni dung, djnh müc, quy mO h trg 

H6 trg 0,1 1n chi phi c.p giy chüng nhn san phrn dat  tiêu chun h&u Co. 
MUc ho trçi tôi da 20 triu dong/dir an dOi vâi chirng nhn hU'u CO Vit Nam, 30 
triu dông/du an dOi vi chüng nhn hüii Co QuOc te. Quy mO tOi thiêu 05 ha/dir 
an, môi närn ho trç khOng qua 40 dr an. RiêngdOi vi dir an cO quy mO trên 50 ha 
dnh mirc ho trçi tôi da 150 triu dOng/dij an, mOi näm hO trçi 01 dir an. 

b) Di tuçing và diu kin h trq 
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T chirc, cá nhãn có tham gia lien kt san xu.t, tiêu th lüa h&u co hài tp 
trung, lien khoánh, lien vüng, dáp i'rng day dU các tiêu chi theo tiêu chuân nông 
nghip hüii Co Vit Nam và Qu& té. 

4.3. ChInh sách h trg phát trin san phm dixçic 1iu dat  chüng nhn san 
phâm OCOP dôi vi các to chtrc, Ca nhân Co tham gia lien kt san xuAt, ch bin, 
tiêu thu duoc lieu trên dia bàn tinh. 

a) H trq chi phi chirngnhän vUng nguyen lieu san xuât dam bâo v sinh an 
toàn thirc phâm; djnh rn:rc ho trçi tôi da 10 triu dông/don vj, mi näm ho trçi tOi 
da3danvi. 

b) H trçl chi phi chüng nhn kim soát chat h.rccng nhix: ISO 22000, HACCP, 
GAP và mt sO ch't'rng nhn tucing ducmg; dnh mirc h trçi tôi da 30 triu 
dOng/dan vj, môi nàm ho trcl tôi da 3 don vj. 

c) H trçl chi phI cp chñng nhn GMP, djnh mirc h tr? không qua 300 triu 
dông/dan vj, ho trcl tôi da 02 don vj cho cá giai doan 2022-2026. 

4.4. ChInh sách h tiV chi:rng nh.n VietGAP di vci trang tr?i chän nuôi bô 

a) Ni dung, djnh mrc, quy mô h trg 

H trg 40% chi phi chirng nh.n VietGap di vói trang trti chän nuôi bO; dinh 
mrc h trçY tOi da 20 triu dông/trang trai, môi nàm ho trçY tôi da 5 trang trti. 

b) Diii tucrng, diu kin h trç 

T ch(rc, Ca nhân dâu tu chàn nuôi bô dat  quy mô trang trai  áp diving quy trInh 
thirc hành chän nuOi tot VietGAP. 

4.5. Chinh sách h trg xüc tin thucng mai 

a) T chirc, tham gia các sr kin, hi thi, hi chç, trin lam, phiën chq, doàn 
giao thucmg, hi nghj kêt nôi cung câu quáng bá, kêt nôi tieu thii nông san chü 1rc, 
san phâm OCOP trong tinh, tTong nrnc và ngoài nithc. Djnh mirc ho trçi tôi da 200 
triudông/sr kin; m& näm ho trçi tôi da 01 tr dông cho tat cá các sr kin. 

b) H trc t chüc, cá nhan san xut, kinh doanh san phâm chü lirc, OCOP tham 
gia các hi thi nông san dc san ducc to chüc trên phm vi toàn quoc, uia tiên các san 
phâm nhu cà phê dtc san, ho tiêu hihi. co, go hüu co dixçic ho trq tôi da 20 triu 
dông/don vi tham gia. Môi don vj chi dixqc h trçl 1 lânlnàm và môi näm ho trçY tôi cia 
3 don vi tham gia. 

c) H trçi xây dmg thuang hiu, phát trin và hoàn thin san ph.m kt nôi vào 
các chui cung rng: H trçi lit vn thit k mu ma, bao bi, nhãn hiu hang hóa; thiêt 
kê nhn din thi.rong hiu; xay dmg däng kr bào hO,  quãn l và phát trien nhãn hiu, 
thuong hieu  san phâm; In an bao bi, nhàn mac, tao h thông truy xuât nguôn goc; xây 
dmg và áp dung h thng ISO cho linh c san xuât, cung irng san phâm. Djnh rnñc 
h trçi 100% chi phi, tôi da không qua 200 triu dông/l don vj; môi nàm ho trg tôi da 
01 trdông. 

4.6. ChInh sach tin dung 
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Cho vay vn h trçi lãi suit d du tu' xây dirng Co s git m dng 4t tp 
trung; dâu tu xây dirng Co sâ ha tang dé san xuât giông cay diiçc 1iu; dâu tu' co sâ 
ha tang, may mOc thiêt bj phiic vi so chê, chê biên, bão quàn nông san; vay von 
phát triên thng có chirng chi quail l rrng ben vU'ng và chuyên hOa rrng trOng go 
nhO qua go lan tr nguon ngân sách tinh thirc hin chjnh sách ho trq lãi suât von 
vay phát triên san xuât, kinh doanh thirc hin Chu'ong trInh MTQG xây drng nông 
thôn mOi. 

5. Ngun kinh phi thirc hin 

- Htng näm ngân sách tinh can di b trI thi thiu 17 tS'  dng dê thirc hin 
chInh sách theo quy djnh nay. 

- UBND các huyn, thành ph, thj xa can di b trI ngân sách cp huyn di 
lrng theo t 1 ngân sách tinh 70%, ngân sách huyn 30% dê thirc hin chInh sách 
dam bâo muc tiêu dê ra. 

- Huy dng, lng ghép ngun vn ttr các chucrng trInh mic tiêu quc gia; các 
chuang trInh, dir an dâu tu trong và ngoài nrnc; nguôn dóng gop cüa các to chirc, 
cánhân. 

Trên day là noi dungd nghj ban hành Nghj quyt quy djnh Chinh sách ho 
trçi phát trien mt so cay trông, vt nuôi tao  san phãrn chü 1c CO li the canh  tranh 
trén dja bàn tinh Quàng Trj giai doan 2022-2026, djnh hu'âng den näm 2030, Uy 
ban nhân dan tinh kjnh trinh HDND tinh xem xét, quyêt djnh./. 

(Ho so' gui kern theo: (1) Ni dung chi tiêt Dé an,' (2) Dy' tháo Nghj quyêt cia 
HDND tin/i) 

Noi nhân: 
- Nihu trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- S NN và PINT; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT,  NN.yii/ 



DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TRI Dc 1p - Ti1r do- Hinh phñc 

DEAN 
hat triên mt s cay trng, vt nuôi tio san pliâm 

chü hrc có lqi th cinh tranh trên da bàn tinh Quãng Tr! 
giai don 2022-2026 djnh hu'óng den nàm 2030 

(Kern theo T& trInh so  2O2  /TTr-UBND ngày  19/11/2021  cta UBND tinh) 

PHAN I 
ST CAN THIET VA CAN CU' XAY DuNG BE AN 

I. S!r CAN THIET XAY DING BE AN 
Giai doan 2016-2020, HDND tinh dã ban hành nhiu chInh sách trong linh 

vijc nông nghip, nông thôn, trong do có Nghj quyêt so 03/2017/NQ-HDND ngày 
23/5/20 17 ye h tr phát triên cay trông, con nuoi tao  san phâm chñ 1irc có igi the 
cnh tranh trên dja bàn tinh Quàng Trj. Nghj quyêt dä xác djnh các loai trông, 4t 
nuôi tao san phâm chü 1irc cO igi the canh  tranh gôm liia chat lugng cao, ho tiêu, 
cà phê, cay an qua, dixgc 1iu, g rirng trông, con torn và con bO. Các chinh sách 
cüa Nghj quyêt dã thüc day phát trin san xuât theo hithng ben v&ng, nâng cao 
näng suât, chat hxcmg, giá trj, tao  ra nhüng san phâm chü 1irc cO igi the canh  tranh 
gop phân gia tang giá trj cho ngành nông nghip, duy tn on dnh tôc d tang 
trtthng cüa ngành trong giai doan 20 16-2020 dat  bInh quân 3,49%. Nhii vy, dã 
giiip nâng cao thu nhp, cài thin d&i sng cho nguO'i dân,nông thôn, tao  nguon 1irc 
xay drng nông thôn mâi và dóng gop quan trQng vào sir on dljnh và phát triên kinh 
tê - xã hôi cüa tinh nhà. 

Tuy nhiên, Nghj quyt chi mài di.rgc thirc hin trong thai gian ngn, nguôn 
hrc chñ yêu tp trung cho ho trg dâu vào dê thüc day phát triên san xuât vâi müc 
ho trc và quy rnO nhO, chua khuyên khIch phát triên nông nghip cO tInh lien kêt 
vüng gän vOi cong nghip ché bin va chui giá trj. Dê tiêp t'ic phát huy, nhân 
rng nhü'ng kêt cüa dat  diiçyc cüa Nghj quyêt 03/201 7/NQ-HDND, dông thai thüc 
day phát triên kinh tê nông nghip, giãi quyêt nhüTig van dê ton tai,  diem nghën 
cüa giai don tnrâc nhât là ye tInh lien két, chui giá trj, so' chê, chê biên, chtrng 
nhn chat lucing san phâm, phát triên san phâm gän vi cong nghip ché biên. 

Vi vy, vic xây dirng D an h trq phát trin rnt s cay trng, 4t nuôi tao 
san phâm chü 1irc có igi the canh  tranh trên dja bàn tinh Quãng TrI giai doan 2022-
2026 dnh huo'ng den nàm 2030 là thirc sr can thiêt. Dé an diigc thirc hin sê thüc 
day ngành nông nghip phát triên ben v&ng, phân dâu dat  tôc d tang tnr&ng bInh 
quân giai doan 202 1-2025 tr 3-3,5% dê ngành nông nghip tiêp ttc là b di cüa 
nên kinh te tinh nhà. 

II. CAN CU' XAY DING BE AN 
- Nghj djnh s 52/201 8/ND-CP ngày 12/4/2018 cüa ChInh phü ye phát trin 

ngành nghê nông thOn; 
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- Ngh djnh so 83/201 8/ND-CP ngày 24/5/2018 cüa hInh phü v khuyn nông; 

Nghi djnh sO 98/201 8/ND-CP ngày 5/7/2018 cüa ChInh phü v chInh sách 
khuyen khIch phát triên hpp tác, lien kêt san xuât và tiêu thit san phâm nông nghip; 

- Nghj djnh s 109/2018/ND-CP ngày 29/8/2018 cUa ChInh phü v Nông 
nghip hü'u Ca; 

- Quyt djnh s 38/2016/QD-TTg ngày 14/9/2016 cUa Thu tuâng ChInh phü 
ye vic ban hânh mt so chInh sách bão v, phát triên rUng vâ dâu tu ho trq kêt 
câu ha tang, giao nhim vi cong ich dôi vâi các cong ty nông, lam nghip; 

- Quyt djnh s 79/QD-TTg ngày 18/02/2018 cüa ChInh phü v vic ban hành Kê 
hoach hành dng QuOc gia phát triên ngành torn Vit Nam den nãm 2025; 

- Quyt djnh s6 50/20 1 8/QD-TTg ngày 13/12/2018 cüa Chinh phü quy djnh dôi 
tucmg nuoi thüy san chü 1rc; 

- Quyt djnh s 885/QD-TTg ngày 23/6/2020 cüa Thu tuâng Chinh phü ye 
Phê duyt dê an phát triên nông nghip hti'u ca giai doan 2020-2030; 

- Quy& djnh s 1520/QD-TTg ngày 6/10/2020 cüa Thñ tixóng ChInh phü phê 
duyt chiên luqc phát triên chän nuôi giai doan 202 1-2030, tam nhIn 2045; 

- Quyt djnh s 1 804/QD-TTg ngày 13/11/2020 cüa Thñ tiróng Chinh phü phê 
duyt Chuang trinh ho trci phát triên kinh tê tp the, hcip tác xâ giai don 2021 - 2025; 

- Quyt djnh s 255/QD-TTg ngày 25/02/202 1 cüa Thu trnng ChInh phü v 
vic phê duyt Kê hoach ca câu ngành nông nghip giai doan 202 1-2025; 

- Quyt djnh s 340/QD-TTg ngây 12/03/2021 cua Thu tung ChInh phü 
phê duyt Chiên luqc phát triên kinh té tp the, hcp tác xã giai doan 2021 - 2030; 

- Thông tu s 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/20 18 cüa Bô Y tê ye vic ban hành 
danh muc duçic lieu; các chat chiêt xuât tü duqc 1iu, tinh dâu lam thuOc; thuôc cô 
truyên, thuôc duçic 1iu xuât khâu, nhp khâu du?c xác djnh ma so hang hóa; 

- Quyt djnh s 13 92/QD-BNN-TT ngày 02/4/2021 cüa B Nông nghip và 
PTNT phê duyt dê an phát triên cà phê dc san Vit Nam giai doan 2021-2030; 

- Nghj quyt s 01-NQ/DH ngày 16/10/2020 Dai hi dai  biu Dãng b tinh 
Quãng Trj lan thu XVII, nhim kS'  2020-2025; 

- Nghj quy& s 04-NQ/TU ngày 20/4/20 17 v dy manh  co câu lai  nông 
nghip gãn yâi thtrc hin chuang trInh MTQG xây drng nông thôn mth tinh 
Quãng Trj giai doan 2017-2020, djnh huOng den 2025; 

- Chrning trInh hành dng s 07- CTHD/TU ngày 15/01/2021 cua Tinh üy v 
Chucmg trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt Dai  hôi Dãng b tinh lan thu xvii, 

nhim k' 2020-2025, djnh huóng den näm 2030; 

- Nghj quyêt so 02/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cua Hi dng nhân dan 
tinh Quáng Trj ye khuyên khich phát trién nông nghip ung dung cong ngh cao va 

nông nghip hfru Ca; khuyên khich lien kêt san xuât yã tiêu thi san phâm nOng nghip 
trên dja ban tinh Quãng Trj giai do?n 2020-2025, djnh huàng den näm 2030; 

- Nghj quyt s6 38/2020/NQ-HDND ngày 23/7/2020 cüa Hi dng nhân dan 
tinh Quãng Trj quy djnh ni dung và müc chi h trg hoat dng khuyên cong trên 
dja bàn tinh Quãng Trj; 
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- Ngh quyt 105/2021/NQ-HDND ngày 30/8/2021 cüa Hi dông nhân dan 
tinh Quãng Trj quy djnh chmnh sách ixu dài và h tro dâu tu trën dija bàn tinh; 

- Quyt djnh s 3570/QD-UBND ngày 23/12/20 19 cüa UBND tinh phê duyt 
Dê an phát triên n'rng trông kinh doanh g km tinh Quàng Trj giai doan 2019-
2025, djnh hix&ng den näm 2030. 

PHAN II 
DANH GIA KET QUA THçC HIN NGH QUYET 03/2017/NQ-HDND yE 

HO TRO PHAT TRIEN MQT sO CAY TRONG CON NUOI TiO SAN 
PHAM CHU LçC CO LQI THE CJNH TRANH TREN 
LilA BÀN TiNH QUANG TR! GIAI DOAN 2017-2020, 

D!NH HIXONG DEN NAM 2025 

I. KET QUA DAT DUC 
1. Dôi vó'i nhóm cay trông 
1. 1. Chinh sách h tr9 thI dim chtro'ng trInh tái canh cà phê 
Chuang trmnh tái canh cà phê diroc h trçl vol quy mô 50 ha rni nàm thirc 

hin trên dja bàn huyn HuOng HOa. ChInh sách dã thüc day các to chirc, dr an, 
các doanh nghip, HTX trên dja bàn ciXng thirc hin vài quy mô 120-150 halnäm, 
gop phân dua din tich tái canh giai doan 2017-2020 là 490,5 ha, dat  61,3% ké 
hoach (Kë hoch 800 ha). Hâu hét các vithn tái canh dêu sinh tnrO'ng và phát triên 
tot, nhiêu vuôn dà cho thu hoach, näng suât dat  15 tan qua tuoifha, cao hon ttr 1,2-
1,5 lan so vi các vithn chiza dugc tái canh. Ben cnh do, die chü dng nguôn 
giông cà phê chat hxcing, dam bào ph11c vt tài canh, dà chüng nhn 02 vithn cay 
dâu dông cà phê tai  dija bàn huyn Huâng Hóa. 

Tuy nhiên, dn cui 11am 2020 diên tIch cà phê trên dja bàn tinh chi dt 
4.666,8 ha (KH 5.300-5.500 ha), dat  89-92%, nàng suât cà phê nhân bInh quân dat 
1,08 tânfha (KH 2-2,5 tan/ha), dat  48,5-60,5% miic tiêu Nghj quyêt. Nguyen nhân 
duqc xác djnh do nhüng nàm qua, giá cà phê xuông thâp, ngi.thi dan It quan tam die 
tái canh, trông mcii, không chü tr9ng dâu tu thâm canh, chäm sOc... Ben canh  dO, 
diêu kin khi hu khäc nghit (khô han  kéo dài, ret dm ret hai,  mi.ra bão,...), cüng 
vOi nhiêu din tIch cà phê già ci, nhim sâu bnh chua dixqc tái canh dã ánh 
hithng den näng suât, san lucrng và din tich trông rnói, tái canh trén dja bàn. 

Mac d näng su.t và san lucmg cà phê giãm nhung cht krcrng, thixcmg hiu cà 
phê Khe Sanh ngày càng duçic nâng cao nhO di mói phuung thrc t chirc san xut 
theo huOng an toàn, chit 1uçmg cao. Hiên nay, có hon 1.000 ha san xut có lien kt, 
chñng nhn, tp trung tai  các xã Hiràng Phüng, Hung San, Hràng Tan, thj trân Khe 
Sanh (trong do, có khoàng 500 ha dang trin khai chimg nhn 4C, gn 20 ha san xuât 
theo quy trInh hü'u co, sinh thai...). Co nhiu HTX san XUtt, ch bin cà phë dà lira 
chçn hi.râng san xut cà phé sach,  cà phê sinh thai d dáp 1rng nhu câu xuât khâu nhir: 
HTX Ca phé hü'u co sinh thai Chân May, HTX Ca phê bàn dja, Cong ty TN}IH Pun 
Coffee, Cong ty ThfHH Xut nhp khAu Nam Hãi CNS,... Day là nhfrng bi.rôc 
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chuyên biên quan tr9ng dê xãy dirng vã khôi phic thuing hiu cà phê Khe Sanh cüng 
nhu nâng cao giá tn gia tang cUa ngành hang nay hong thi gian tói. 

1.2. Di v&i chInh sách h trq Doanh nghip dâu tin dôi m(ri cong ngh 
ché biên các san phãm tà' mu cao su: 

Thai gian qua, giá mu cao su giâm nên ngithi dan it quan tam trng mdi, 
cüng nhu han  chê dâu tix, chäm soc. M.t khác, din tich cao su giai doan kinh 
doanh giárn (nhiêu din tIch cao su già côi den giai doan thanh 1, san 1uçng mu 
giãm... Các Doanh nghip chua quan tam dâu tu cong ngh dê ché bin sâu tir san 
phâm mii cao su. Do do, chinh sách nay không triên khai và chu'a phát huy drçc 
hiu qua nhu mong dcii. 

1.3. H trç' cay giông tring rung kinh doanh go ion 
Dã h trçi thirc hin vâi tng din tich 884,4 ha, trong do tai  da bàn huyn 

DaKrông 200 ha, huyn Cam L 684,4 ha; dat  49,1% mic tiêu Nghj quyêt (KH 
1800 ha). Nguyen nhãn: trông ±ng trông g 1n có chu k' kinh doanh dài, d gp 
rüi ro ye thiên tai; nguäi dan dixc h hg chInh sách phãi cam kêt duy tn trên 10 
nàm mói dixgc phép khai thác; trong khi müc h trç là 50% &m giá cay giông trông 
rirng (khoàng 800.000 dông/ha) qua thâp so vói chInh sách cüa Trung 1xong (8 triu 
dông/ha), vi vy chua khuyên khIch, thu hOt dugc nhiêu ngui dan tham gia. 

Mac dO chInh sách Co han ch v mOc h trg, nhung brâc du dã gop phn 
djnh hinh vic phát triên trông nimg go lan cOa tinh, tOng bu'àc tao  nguôn nguyen 
lieu chat lucing cao cho th trnOng và gia tang lçii ich cho nguOi trông rimg, phc 
vi tot cho ngành Cong nghip chê biên g trong nithc và phiic vii xuât khâu. 

1.4. ChInh sách h trç' xây dirng mô hlnh frng diing cOng ngh cao dê 
thâm canh tang náng suat, chat 1ung cho cay H tiêu 

H6 trçi xây dirng các mô hInh Ong diing cong ngh cao, thâm canh tang nàng 
suât, chat 1uqng cho cay ho tiêu vài quy mô 8,37 ha (Gio Linh, Vinh Linh, Cam 
Lô). Xây dimg h thông tithi tiêt kim, chi'rng nhn vOng san xuât ho tiêu dam bão 
an toàn thrc phâm, irng dicing chê phâm sinh h9c, phân hO'u cci dê phOng trO các 
dOi tuçng djch bnh nguy hiêm. 

Dn cué,i nàm 2020, din tjch h tiêu toàn tinh dat  2.520 ha (dat 100 % mitc 
tiêu NQ). Ngoài ra, thông qua các chinh sách cUa Nghj quyêt, dã thOc day hinh 
thành rnt so mô hInh canh tác ben vftng theo hiiàng hOu cci. Thành 1p các HTX 
san xuât ho tiêu tai  huyn Gio Linh, Vinh Linh, Cam Lô san xuât theo tiêu chuân 
huii cci, VietGAP vai quy mô gân 200 ha, trong do có han 90 ha 1rng diing cong 
ngh tuâi tiét kim, có gân 100 ha san xuât dugc chirng nhn hüu cci (23,67 ha dt 
tiêu chuân hüu c0 Viét Nain và 70,6 ha dgt tiêu chuân hth4 co Quóc té), ducic các 
Doanh nghip hong và ngoài tinh lien kêt tiêu th và xuât khâu. 

1.5. ChInh sách h tr9' xây dirng mô hlnh frng ding tin b khoa h9c k 
thut nhm nâng cao nàng sut, chat iuqng cay an qua dc san, cay dirqc lieu 

H tnq xây drng các mô hInh Ong ding tin b khoa hQc k5r thut nhAm nâng 
cao näng suât, chat hxgng cay an qua dc san (4 ha) và cay dugc lieu (4 ha). Nghj 
quyêt dã djnh hithng phát triên và tao  sir lan tOa ian cho các dja phixang ye phát 
triên cay an qua va cay dugc lieu. Diên hInh, huyn Hãi Lang dã quy hoach vOng 



5 

trng cam tai  di K4 vii quy mô 150 ha; nhiu mô hInh cay an qua, cay dirge 1iu 
dã dirge các dja phuo'ng triën khai nhir oi, ducc 1iu (chè yang, cà gai leo...) tai 
Cam L, Dông Ha; buâi da xanh, thanh long rut do... tai  Vinh Linh, Triu 
Phong; Mo hinh trông chanh leo lien kêt vth Cong ty Nafood Tây Bäc ti Huàng 
Hóa va các huyn vüng dông bang. TInh den cuoi näm 2020, toàn tinh cO gân 
9.000 ha cay an qua và duqc lieu. Day là cc sâ dé day rnanh vic 1ira ch9n và djnh 
huàng phát triên cay an qua và dirge lieu trên dja bàn trong thi gian tâi. 

1.6. ChInh sách h trç ung diing các tin b KHCN vão san xut cánh 
dng ló'n lila cht hr9ng cao theo hir&ng hi?u co, sch Co lien kêt 

H trçi thrc hin 2.000 ha lüa ch.t lucrng cao trong giai doçtn 2017-2021. 
ChInh sir tác dng tr chInh sách dA gop phân ducTc nâng cao chat 1u9T1g, giá tn san 
phâm lüa gao, tao  nguôn lirang thirc dam bão an toàn thc phâm cho ngithi tiêu 
dung; gop phân lan tOa, tao  ra phong trào sâu rng, giüp ngui dan tiêp cn và lam 
chü các tiên b khoa h9c k thut, các quy trInh canh the ben vtrng và 1'rng diing 
vào thirc tin san xuât; dông thi thüc day các chu6i lien kêt san xuât hia chat 
1ucing cao. 

Cung vi kinh phi hng ghep tir các ngun vn khác, tr näm 2018 - 2020 toàn 
tinh to chirc san xuât hcm 112.300 ha lüa chat lugng cao, chiêrn han 74% tong 
din tIch gieo trông lüa, trong do din tIch lüa san xuât theo huOng h&u ca lüy kê 
1.200 ha, h1a canh the tçr nhiên han 300 ha, din tIch liia san xuât theo cánh dông 
1&n han 25 .000 ha. Riêng nàm 2020, din tIch san xuât 1iia chat lugng cao, lüa d.c 
san theo hi.ràng hü'u ca, có lien két dat  39.000/34.500 ha KH, dat  113% so vth miic 
tiêu Ngh quyCt. Dc bit, mô hInh cánh dông lan san xuât lüa chat lu'gng cao theo 
hi.ràng hüu co, ap diing cong ngh Obi-Ong biên (200 halnäm) tiêp tiic khäng djnh 
hiu qua trên cã 3 mt kinh tê, xã hi và môi tnrang, tüng biiOc xây d?ng  thành 
cOng thrnng hiu gao hüu ca Quãng Trj; Các mô hInh san xuât nông nghip thông 
minh thIch trng vâi biên dOi khi htu (Dir an WB7) vai din tIch gân 5.000 ha dã 
mang li hiu qua kinh tê cao gap 1,2 - 1,5 lan so vói san xuât truyën thông, giãm 
dáng kê phát thai khI nhà kInh nha áp diving quy trInh canh tác tiên tiên. 

2. ChInh sách dôi yin con nuôi chü lirc 
2.1. Chinh sách ho tro' con bô 
H trg 150 bô nái hu bj cO máu Zebu tir 50% trâ len, co trong li.rgng ti 

thieu tü 140 kg tra len; hO trg giOng có và vt hr trông cO nuOi bô vói din tIch han 
50 ha. BO giOng sinh tnràng, phát triên tot và dã sinh san; din tIch trông Co dixgc 
ho trg phát trien tot, tao  nguôn thc an dam bão cho yât nuôi. Ngoài ra, thông qua 
nguôn vOn sv nghip kinh tê hang nam cüa Khuyên nông dê thirc hin chuang 
trInh cài tao  dan bô, tir nam 20 17-2020 dâ th tinh nhân tao  cho gãn 40.000 hrgt 
bOnái, bmnh quân hang näm có 9.000 be lai (fIr 50% máu Zebu tr& len) ra dai. Den 
cuOi näm 2020, tong dan hO toàn tinh dat 56.601 con (KB 70.000 con), dat 
80,86%; riëng t' lêbO lai Zebu cuôi nam 2020 dat  trén 55,8%, (vugt 5,8% so yàj 
mi1c tieu Ngh quyêt). TOng dan chua dt rniic tiêu Ngh quyêt do nhiing nàm gân 
day giá thjt bO hoi giâm thâp, din tIch dông cO bj thu hçp, kinh phI dâu tu chän 
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nuôi bô lón, quay vông vn chm và chiu áp lirc canh  tranh lan vai san phArn thjt 
ho nhp ngoi. 

NhIn chung, chInh sách dã gop phn nâng cao chtt lucing dan bO tai  da 
phucmg, thüc day phát tIên các vcing nuoi, trang trai nuôi tp trung chuyên canh. 

2.2. ChInh sách h tro con torn 
H trçi trin khai 15 mô hInh nuoi tom 2 giai doan tai  04 huyn: Vinh Linh, 

Gio Linh, Hãi Lang, Triu Phong và Thành phô Dông Ha. Các mô hjnh nuôi tOrn 
dêu dern lai  hiu qua kinh té cao, san luçrng bInh quân dat  tir 20-30 tânIha/vii, lçii 
nhun bInh quân 500 triu -1.100 triu dông/ha. Dã tao  duqc siI lan tôa, nhân rng 
nhanh trén da bàn tinh. Gop phân nâng cao san lung torn nuôi t1r 4.000 tan nAm 
2017 tang len hcm 5.000 tan näm 2019, giá trj san xuât näm 2019 dat  900 t' dông. 
Näm 2020, do ãnh huâng cüa thiên tai nhiêu din tIch nuôi b trôi, ô nhiêm nguôn 
nurc nên nãng suât, san lugng cüng nhu giá trj dôi ngành torn bj giãm süt manh  so 
vài nàrn 2019. Den cuôi näm 2020, din tIch nuôi torn the chân tràng 925 ha, dat 
92,5% muc tieu NQ (KH 1.000ha), san lixçcng 3.965 tan, dat  66% miic tiêu NQ 
(KH 6000 tan), näng suât 4,3 tan/ha, dat  66,2% mic tiêu NQ (KH 6-7 tan/ha). 
Diên tich nuoi torn sà 3 52,06 ha, dat  70,4% rnilc tiêu NQ (KU 500ha); san lung 
675 tan, dat  84,4% (KH 800 tan); näng suât 1,9 tan/ha, dat  108,6% (KH 1,5-2 
tan//ia). Mc dü, các rnô hInh có hiu qua kinh té cao, tao  sr lan tOa nhanh, tuy 
nhiên, do thiên tai, djch bnh, t' suât dâu tu ian, bô trI vüng nuôi bj phá vä bai các 
quy hoach phát triên kinh tê -xã hi khác nen kêt qua chixa dat miic tiêu Nghj 
quyêt dé ra. Do vy, can tiêp tiic duy trI chinh sách cho giai doan tOi. 

3. ChInh sách khác 
3.1. Xây thyng thirong hiu, xüc tin thuo'ng mi, quãn J cht tuçrng 

nông lam thüy san 
Thông qua các s1r kin xüc tin thiiong rnai, các hi chc ngoài tinh, san phâm 

OCOP, san phâm nông nghip tiêu biêu cUa tinh có c hi du?c các nhà phân 
phôi, tiêu th11 và dông dáo ngi.räi tiêu dung ô các dja phung trong ca nuâc biêt 
den và tin tithng lira chçn. Dâylà kênh quan tr9ng de quãng bá, giOi thiu ma rng 
thj tru?xng tiêu th cho san phâm nông nghip Quãng Trj. Trong giai doan 2017-
2020, tr nguôn h tr? cüa chInh sách dã to chirc 13 sir kin xüc tiên thuong mai 
trong và ngoài tinh, mi sr kin có 4-6 gian hang trung hay các san phâm OCOP, 
Gao chat luçmg cao, ho tiêu, cà phe, cao dirqc iiu, tinh dâu thiên nhiên, tinh bt 
nghé, rau cñ qua, màng muOi chua, các san phám ché biên tü gao, Dau lac, dâu 
me, bc lac, nixâc märn. . .Các doanh nghip, hçip tác xã, co sâ san xuât dã dam phán 
k ket duçc hon 50 h9p dOng ghi nhâ phân phôi san phâm cho cácdai l, nhà 
phân phôi. Doanh so ban lé tai  các flôi chç, triên lam cUng tt.rong dOi cao, binh 
quân ti 70 - 100 triu dOng/hi chç. 

Dn nay, dã hoàn thin kt n& 07 san phm dja phuoi'ig vào tnrng bay, giói 
thiu tai  siu thj CoopMart Dông Ha, 02 san phâm h thông siéu thj Sài GOn 
Co.op; 100% san phâm OCOP dã két nôi tiêu th%1 tai  h thông các cüa hang thirc 
phâm sach,  cira hang ban ié trong và ngoài tinh. 
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Ngoài vic trirc tip to chüc tham gia các hi chq, triên lam, Ngành nông 
nghip dã phôi hqp vâi Trung tam Xüc tiên Dâu hr, Thucing rni và Du ljch tinh, 
Sá Cong Thucng tinh dê h trç các chü the san phâm OCOP, các DN, HTX, ccs 
san phâm nông nghip tiêu biêu tham gia các Hôi chg, HÔi nghj kêt nôi cung câu, 
tap hun nâng cao näng hxc to chirc, thixc hin phát triên thj tnräng, xñc tiên 
thixcing mgi. Sâ Cong Thuang dã h6 trçr cho các don vj xây drng, hoàn thin và 
phát trin san phArn, dáp üng tiOu chI cüa các nhà phân phôi trong và ngoài tinh. 
H trçl nhn din và phát triên thrnmg hiu dôi vi phâm cà phê; ho tiêu; cao dixqc 
lieu; bt go hrt cüa các don vj (Cong ty TNHH Xuât nhp khâu Nam Hâi CNS, 
Cong ty TNHH MTV Hung Thjnh, Cong ty TNHH Cao du'crc lieu Djnh Son Mai 
Thj Thty, CSSX Lien Giang,). Kêt qua sau khi du'pc hO trçY b nIin din thucmg 
hiu van phông; thiêt kê, in an bao bi, nhãn mac, kiêmnghim mâu san phâm; 
dàng k9 ma so ma vach;  truy xuât nguôn gOc... các san phâm dixçic nâng cao ye giá 
trj, chat luong, phü hap vi thj trtthng dáp üng thj hiêu cüa khách hang, tang san 
luçmg tiêu thii so vii thai gian tri.rOc khi duçc h trg. 

Nhiu nOng san chñ 1irc trên dja bàn tinh dã duc cp chimg nhn, nhãn hiu 
nhu: Chi dan dja 1' cho Ho tiêu Quâng Trt;  nhãn hiu tp the: Cam K4 Hãi Phü, Ca 
phê Khe sanh, go s.ch Hãi Lang, chuôi Hithng Hóa, dixa hâu Gio Linh...; xây 
dmg thucing hiu Gio hru co Quãng Tn. 

Quãn 1 cht 1uçing, an toàn thirc phm san phm nông, thüy, san ngày càng 
có hiu qua; chat lucing, ATTP san phâm nông lam thüy san cüa tinh ngày càng 
ducic cãi thin dáng kê. Näm 2016 sO co sâ duçic cap giây chirng nhn dü diêu 
kin ATTP 348/686 co sO (chiêm 57%), t' l c sO k' cam két san xuât thirc phâm 
an toàn chiêrn 25%, t' lê vi phm quy djnh ye an toàn thirc phâm chiêm 2,05%. 
Närn 2020 so cci sO dixçic cap giây ching nh.n dñ diêu kin ATTP 356/457 co sO 
(chiêm 77,9%), t' lê co sO k' cam kêt san xuat thic phâm an toàn chiêrn 79,8%, 
t' l vi phtm quy djnh ye an toàn thuc phâm chiêm 0,33%. 

3.2. ChInh sách h trç tIch tu rung dt 
Trong qua trInh trin khai, cho thy chinh sách tIch ti rung dt không thirc 

hiên ducic Nguyen nhân Diêu kiên dê ap dung chinh sach quy dinh "Ap dung 
thué quyên th dyng dat là dat trông lia kern hiu qua, dat tróng laa thiéu njràc dê 
chuyên sang các !ogi cay tróng khác Co giá trj kin/i té cao hon ". Trong khi thirc 
tiên san xuat, phô biën loai hInh các HTXITHT có nhu câu tich tçi dat trông lüa 
hiéu qua de hInh thành cánh dông iOn. Do 4y, khOng có tO chirc, Ca nhân däng k 
thuc hiên. 

II. DANH GIA CHUNG 
1. Kt qua dt duqc 
M.c dü, chmnh sách duc thirc hin trong thOi gian ng&n nhung da tao  sr lan 

tOa manh me, lam thay dôi nhn thirc, tp quán san xuât, canh tác cüa nguOi dan tr 
tO chüc san xuât theo truyn thong, ly s6 1ung iàm nc tiêu, sang san xuât theo 
huOng hang hóa, san xuât theo lai the, nhu câu thj trirOng và lien két theo chuôi 
giá tn.  To chüc san xuât tir quy mô hO duc dôi mói dan sang hp tác, lien két 
chuôi giá tn; 



8 

Thông qua các mô hInh dim, ngithi dan duçc tip cn vâ üng diing vào thrc 
tiên nhüng thành tyu khoa h9c cong ngh dê nâng cao nàng suât, chat li.rçing và giá 
trj san phâm nông san nhix cong ngh nuoi tom 2 giai doan, san xuât lüa h1ru co, 
canh tác tir nhin, cong ngh tixài tiêt kim trên cay ho tiéu, chän nuôi bO theo 
huàng thâm canh hi.ràng den nên nông nghip sach,  cong ngh cao, hu Ca, than 
thin vài môi trumg. Tir các mô hInh diem, phong trào san xuât theo htthng cong 
ngh cao, nông nghip sach,  hth.i ca dA lan tOa và d.rçic nhân ra trên din rng 
mang lai hiu qua thiêt thirc. 

Mt s mô hInh mri ducic trin khai dern lti hiu qua kinh t khá cao, khai 
thác ducc tiêm nàng, lçii the cüa tüng yang, mien nhu các mô hInh trông cay an qua 
dc san, duçic 

lieu. Nhiêu h gia dlnh dã thrc hin câi tao  vithn tap, hInh thành 
nhng vuôn mâu có giá tn kinh tê, gop phân nâng cao thu nhp cho hO gia dInh. 

Thông qua các sv kin xüc tin thixang mai,  các doanh nghip, hqp tác xã, ca 
so san xuât có ca hOi  quâng bá, kêt nôi, mO rng thj trirOng tiêu thii san phâm 
nông san; k kêt duçc nhiêu hcp dông, tao  ra các chui cung 1rng hang hóa ben 
vng; mOt so san phâm nông san chü hjc cüa tinh dä dixqc kêt nôi vOi h thông các 
siêu thj, gop phân tao  kênh tiêu thii on djnh cho ngiiOi dan. 

Cüng vOi cac chinh sáchkhác trong linh v,rc nông nghip, nông thôn dã tp 
trung nguôn hrc ho trçr cay trOng, 

vat 
nuôi tao  san phâm chñ lc, có lcii the canh 

tranh theo hisOng ben vng nhäm tao  ra san phâm bâo dam an toàn thirc phâm, cO 
giá frj kinh té cao, ttr do gia tang giá tn cho ngành nông nghip; gop phân thic day 
ngành nông nghip tiêp tyc duy hI di.rçic tôc dO tAng tnr&ng và là "trii dO" cUa nên 
kinh tê tinh nhà trong bOi cânh djch bnh, thiên tai ành hix&ng nng nê trong thOi 
gian qua. 

2. Tin ti, hn ch, nguyen nhân 
2.1. Tn ti, hn ch 
Ben canh  nMng k& qua dat  thrqc, qua trinh th'irc hin chInh sách h tr?, phát 

then mOt  sO cay trông vat nuôi tao  san phâm chñ 1c trong thOi gian qua bOc 10 
A A A mot so han  che cu the nhu sau: 

- ChInh sách mOi tp trung h trci dAu vào cho phát trin san xut, chisa có 
nhiêu chInh sách h trçi sa ché, ch bin sau thu hoach; chirng nhan  chat hrcing san 
phâm, lien kêt mO rng thj truOng tiêu thi. 

- S6 mô hinh di.rçc h trçl tr chmnh sách con It; di ti.rçing hi.r&ng lçii ch't.ra 
nhiêu. MOt so chInh sách không th1rc hin duqc nhix chInh sách tIch ti rung dat, 
chInh sách h trç Doanh nghip dâu tir dOi mOi cOng ngh chê biên các san phâm 
ttr mu cao su; 

- MOt s mic tiêu cüa Nghj quyt chra dat  k hoach d ra nhu: din tIch cà 
phë tái canh, din tIch hông rthig kinh doanh go iOn, tong dan bO, din tich, san 
llTçlng nuôi torn.... 

- Chua thu hut dixçic nhiu doanh nghip lien kt dAu ttr vao san xut, ch 
biên, tiêu thii san phâm chü hrc cüa tinh. 

- Cong tác xüc tin thixong mai  san phm nông san cüa tinh v.n cOn gp khó 
khAn, so krcmg san phârn chü hrc tharn gia vào các kênh ban hang nhir siêu thj cOn It. 
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- S luang nhà may ch bin sâu san phtm nông san trên dja bàn tinh can han 
ch. Ngoài các nhà may chê biên mu cao su, chua có các nhà may chê biên sáu các 
san phm khác nhu ho tiêu, cà phé, gao, trái cay, các ca s chê biên thjt gia sic, 
gia cAm.. . .Do vy, san phâm nông san hâu hêt & dang thô, ho.c qua so ché; t' 1 
qua ch bin sâu chsa nhiêu nên giá tn gia tang con thâp. 

2.2. Nguyen nhân 
a) Nguyen nhân khách quan 
- Trong giai doan 2017-2020, tlnh hInh thiên tai, djch bnh din bin phüc 

tap tác dng bat lçii den san xuât và dOi song cüa ngu'&i dan nén dä ành huâng den 
kêt qua thirc hin mt so miic tiêu cüa Nghj quyêt. 

- Giá ca thj trtx&ng cüa nhiu mt hang nông san chü 1irc thAp và thiu n 
djnh; giá vt tu nông nghip cao ãnh hTthng den thu nhp, dâi song và tái dâu tu' 

b) Nguyen nhãn chü quan 
- Ngun hrc b trI d thirc hin chInh sách con han  ch so vói nhu câu, tong 

kinh phi bô trI trong cá giai doan 2018-2021 là 22,625 t' dông (bmnh quân môi 
nàm chi tr 5-6 t' dong). Do do, chi m&i tap trung ho trçi dâu vào dê thirc hin mt 
so mô hinh diem tai  các dja phucing. 

- Mt s chinh sách h trçi chua phü hçip vài vói thirc tin và xu huàng phát 
triên chung nhir chinh sách ho trcY cay cao su, chmnh sách tIch tii mng dat nên 
không thrc hin duc. 

- Quy mO h trçi nhO l, djnh muc h trçi thAp nhu chInh sách h trçi nuOi bO, 
chInh sách ho trçY tái canh Ca phê, h trç cay giOng trông rcrng kinh doanh g lan 
nén không khuyên khIch duçc sr hu'âng üng tharn gia cUa ngu&i dan, doanh 
nghip. 

- Cong tác quy hoach, k hoach và quãn trj san xuAt quy mO vüng con han 
chê. Các da phu'o'ng chua quy hoach các vüng san xuât tp trung. Mt so quy 
hoach ngành linh virc cOn chông chéo khó thrc hin. 

- Mt s san phAm có lçii thá canh  tranh chu'a tp trung duçic vüng nguyen 
lieu tao  so luung hang hóa dü lan dê xây dirng nhà may ché biCn. Mt so san 
phâm nông nghip hang hOa cO quy mô tp trung nhu' g rirng trOng, lua chat 
krcing cao, gia suc, ho tiêu,. . .vn chua thu hut duc các to chüc, cá nhàn dâu tu 
xây dirng nhà may ché biên sâu. 

PHAN III 
CH!NH SACH PHAT TRIEN MQT sO CAY TRONG, VIT NUOI 

TiO SAN PHAM CHU LIXC CO WI THE CLNH GIAI DOAN 
2022 - 2026, DINH  HIJONG DEN NAM 2030 

I. DII' BAO yE SAN XUAT VA Till TRIXO'NG MQT sO SAN PilAM 
CHU LIJ'C  TRONG TH(fl GIAN TI 

1. Ca phê 
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Cho den thi dim nay, Ca phê Vit Nam dA Co mt tai  80 quc gia và vüng 
lành thô trên the giâi. Trong so 39 chi dan dja l cüa Vit Nam thrçc EU cam kt 
bâo hO khi EVFTA chinh thirc di vào thirc thi có chi dn dja 1' v Ca phê. Day sê 
là lçri the canh  tranh lan cho cà phé Vit Namtai thj tnräng EU, thj tnr&ng chim 
40% trong tong hrqng và 38% tong frj giá xuât khâu cã rnràc. Do ánh huang cüa 
djch bnh Covid-19, nhiêu vi:ing Ca phé trên th giâi dang sit giâm v san luçing 
xuât khâu, day là ca hOi  dé Vit Nam vi.ron len chiêm 11th thj trtthng. 

Nm bAt xu th do, hin nay nhiu don vj san xuAt cà phê trong nuâc dä thay 
dôi phuang thüc san xuât, lien kêt gifla doanh nghip chê biên và nguôi nông dan 
duqc that chit.  Qua do, nâng cao giá trj cà phê Vit Nam trên tnthng quôc tê. Nãm 
2021, Vit Nam dt miic tiêu xuât khâu cà phê dat  6 t' USD. 

Co 1i th v diu kin dAt dai, khi hu trên dja bàn huyn Hixàng Hóa và vâi 
dnh huâng phát triên cà phê hihi co, dc san, sinh thai, cà phê cO chCrng nhn s là 
yêu to dOt  phá nhàm nâng cao chat luçing, süc canh  tranh trên thj tnr&ng, giüp 
nguai trOng cà phê nâng cao thu nh.p, on djnh cuOc song. 

A 2. Ho tieu 
Theo s 1iu cüa T chirc H tiêu Qu& t (IPC), xuAt khAu h tiêu trén toàn 

the giâi nm 2020 dat  hon 459.000 tan, tang 2% so vài näm 2019. Trong do, 
1ung tiêu xuât khau cüa Vit Nam dat  han 282.000 tan, ttxang dtrang gân 60% 
cUa ca the gi&i. Theo tmnh toán, thu câu cá the giài hin ô mirc 510.000 tan ho 
tiêulnäm và binh quail mOi näm chi tang 2-3%, trong khi san hrqng ho tiêu toàn 
câu tang 8-10%. San hrng ho tiêu toàn câu dat  han 660.000 tan nàm 2020, dr báo 
së tang len 1 triu tan den näm 2050, và thu câu tiêu dung hat  tiêu the giài cUng 
tang len, nhung chixa can dôi vai nguOn cung. 

Tai Quãng Tn có tim nãng v vCing dAtdO Bazan màu môr (20.000 ha) dam 
bão diu kin san xuât ho lieu. San phâm ho tiêu Quàng Trj dang ducc các thj 
tnthng dánh giá cao (Mt, Pháp...), bà Heidi Kuhn, Giárn dôc to chrc Roots of 
Peace cho rAng: "Ho tiêu Quang Tn là loai tieu tot nhât the giai". Hin nay, Quàng 
Trj dä hçTp tác vâi Tp doàn Noble House Spice (M5r) dê xuât khâu ho tieu sang thj 
trithng M. 

3. Cay an qua 
Ti chüc FAO dánh giá thj tni&ng tiêu thii cay an qua trén thj trix&ng th giâi 

ngày càng tang do dan so the giài và thu nh.p tAng. Thai gian qua vâi vic irng 
diing khoa h9c k th4t,  lien kêt san xuat, cap ma sO vüng trông phiic vi xuât 
khAu... dã và dang giüp nâng cao chat luçmg, giá trj trái cay Vit Nam, khAng djnh 
dixçrc thuong hiu, t1rng buâc tiêp can  nhihig thj trtxang khó tInh trên the giâi. Các 
mt hang trái cay Vit Nam dã không chi bó hep a xuât khau sang thj tru1ng 
Trung Qu&, nhiu 10 hang vãi, nhn, xoài, thanli long... dã tiêp cn các th! tnring 
khó tInh nhu: Mr, Nhat  Bàn, Australia. Vic thãm nhp các thj tnthng nay dà 
khAng djnh duqc thuong hiu "trái cay Vit" tai thi tnthng the giOi, dOng thai gop 
phân nâng cao giá tn san xuãt và thu nhp cho nOng dan. 

Trên dja bàn Quãng Trj vOi lçri th v tim nAng dAt dai, vj trI dja 1' cüng 
diu khI hau  phü hqp a vüng gO dOi mien tây cüa tinh da tao  cho nhiéu 1oi trái 
cay có chat luçing dc tnmg, mang lai  giá tn cao trên don vj din tich. 
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4. LIla go 
Viêt Nam có diu kin tr nhiên thIch hçp cho cay 1ita, có 2 vira lIla chInh là 

dông bang song Hông và dông bang song Cfru Long, din tjch san xuât lIla Vit 
Narn duçic xêp hang 5 và xuât khâu gao dIlng thir 3 trên the giOi, gto Vit Nam dã 
xuât khâu sang gân 160 quôc gia và vIlng lãnh thô, chiêm 15% thj phân g.o toàn 
cu và cüng biràc dâu thâm nhâp dixçic các thj trnông có yêu câu chat hrçng cao, 
nhu: NIiat  Bàn, Han Quôc, MST, EU,... 

Th?i gian qua, tinh Quàng Trj dà chIt trQng phát trin ngành hang lIla go 
theo hithng h&u ca và dã có chrçc nhing kêt qua tich circ. Dc bit, sau khi thông 
tin gto hüu cci Quãng Trj chlra 2 hçrp chat Momilactone A và Mornilactone B 
(MA và MB) có tác diing dôi vâi ngr1i bnh tiêu dithng, gut, béo phI... ducic 
cong bô, san lixcrng go hüu ca Quãng Trj bàn ra thj trirng dã tang gap 3 lan so 
vi tri.râc do. San phâm dã thâm nhp vào các siêu thj lan trong cà nuic nhir 
7Eleven, US Mart, Queensland..., tham gia gian hang thi.rung mti t?i  rnt so nrac 
nhi.r Trung Quôc, Thai Lan và. nh.n dcm hang tr Mi', Quatar, Hongkong, Nht 
Bàn... Day là ca hi dê thtxng hiu go hIlu c Quàng Trj phát triên và vun tam 
quôc tê. 

5. Du'oc lieu 

Xu huóng sIl dvng  thu& phông và chüa bnh có ngun gc tfr dixçc lieu dang 
tra thành nhu câu ngày càng cao trén th giai. Do thuOc tan duçc thu'äng có hiu 
1mg nhanh nhuiig hay có tác dirng phii không mong muon; thuôc thão duçrc có 
hiu qua chüa bnh cao, it dc hai  và tác diing phii. 1.Thc tInh nhu câu duqc lieu 
trên The giâi khoãng 15 tr USD/näm, riêng M5 là 4 tr  USD/nàm, châu Au là 2,4 
tr USD/nàm, Nh.t bàn là 2,7 t' USD/näm, các nuâc châu A khác khoãng 
3tS'/USD närn. 

NAm trong khu virc nhit dai Dông Nam A co da dng sinh hçc rt cao. Theo 
uOc tInh Vit Nam có khoãng trên 12.000 loài thirc vt bac  cao, chiêm khoáng 4-
5% tong sO loài thirc vt bc cao dã biêt trên the giói và khoàng 25% sO loài thrc 
4t b.c cao dã biêt a châu A. Trong so nay, có khoãng 4.000 loài thrc 4t và 400 
loài dung vat duçic dung lam thuôc. The nhtrng, các loai thuôc nay chIt yêu sIr 
diing trong y h9c cO truyên và y h9c dan gian Vit Nam. Dli nhu câu rat lón nhimg 
nguôn cung trong nixac chi dáp 1mng chua den 50% nhu câu cIta các nhà may chê 
biên trong ni.râc. 

6. Go nguyen lieu 
Den nay, g và lam san cIta Viêt Nam d xuAt khu tai han 140 quc gia và 

vItng länh thô. Th tru&ng thixang mai  do ni that cIla the giai hin rat lan, khoãng 
450 t' USD giá trj thuang mailnam.  Hin nay, kim ngch xuât khâu do gO cIta 
Vit Nam mâi chiêm khoáng han 6% thj phân toàn câu nên các doanh nghip con 
cOrât nhiêu Ca hi ma rng, phát triên thj phân. Ben cnh các thj tnrang truyên 
thông có giá trj xut khâu cao nhr: M5', Nhat Bàn, Trung Quôc, EU, Han Quôc thI 
mt so thj tmO'ng tiêm nàng có co hi mô rng phát triên mâi nhu Ca-na-.da, Nga, 
An Do và các nuac Trung Dông. Vit Nam cO nhiêu mitt hang xuât khâu có the 
manh nhu: viên nén, dam g, g dan, g ghép, do mc xay dirng, ghê ngôi, các dO 
ni that.... Tuy nhiên, do nguôn cung nguyen lieu trong nuc không dIt dé ché biên 
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phic vi tiêu dung trong nuc và xut khu, hang näm nuàc ta phãi nhp mt 
1uçing go nguyen 1iu rat lón tr nuâc ngoài. 

Nghj quy& s 84/NQ-CP ngày 5/8/202 1 ciia ChInh phü phé duyt chü trrnmg 
dâu lit Chiicmg trinh phát triên lam nhip ben vthig giai doan 2021-2025 dà ra 
miic tiêu den nàm 2025 giá ti-i xut khâu go va lam san ngoài g dat  khoâng 20 t)' 
USD, tang t' tr9ng ché biên sâu và xuât khâu các san phâm g và lam san có giá 
trj gia tAng cao. Day là ccc hOi  dê tinh taphát triên thng trng nguyen 1iu chat 
hxcing cao dáp irng nhu câu chê biên và xuât khâu. 

7. Chãn nuôi Iqn, bô 
Mc dü chAn nuôi bô, 1cm trong than gia qua gp nhiu khó khAn do tInh hInh 

thiên tai và djch bnh nhung dir báo trong th&i gian tth chän nuôi bô cá nTthc có xu 
hxàng on djnh, chAn nuoi 1cm Se có buàc tAng tnrâng manh  do tInh hInh djch tá 
1cm Châu Phi dixçmc không chê, dan 1cm dixçmc khoi phic và phát triên. 

NAm 2020 san hxcmng thjt hm toàn quc dat  3.460 nghIn tin, san lixng thjt bô 
hi dat  372,5 nghIn tan. Dir báo den nAm 2025, san ltrqng thjt lqn hi toàn quôc 
dat 4.450,2 nghIn tan; san hrqng thjt bô hth toàn quôc dt trên 400 nghmn tan; müc 
tAng trtx&ng giá frj san xuât ngành chAn nuôi tang trung bInh tr 4-5%/nAm. Den 
nAm 2030, san li.rcmg thjt 1çn hth toàn quôc dat  5.036,2 nghIn tan; san h.rçmg thjt 
bô hcmi toàn quôc dat  480 nghIn tan. 

NAm 2020, san krçmng thjt hth tinh Quáng Trj dat37.300  tin. Drbáo dn nAm 
2025, san lung thjt hai toàn tinh Quang Trj dr kiên dat  47.000 tan, giai doan 
2021-2025 bInh quân tAng 2%/näm. Den nAm 2030, san lixçmg thjt hai toàn tinh 
Quãng Trj dir kiên dat  60.000 tan, giai doan 2026-2030 bInh quân tAng 2,6%/näm. 

8. Divóicontôm 
Theo báo cáo cüa Hip hi Ch bin và Xut khu ThUy san Vit Narn 

(VASEP), Näm 2020, tong san lucmng torn nuôi dat  950 nghIn tan; giá tij xuât 
khu dat  3,73 t' USD, tAng 11% so vài 2019; có 508 doanh nghip xuât khâu vá 
xut sang 106 th truâng (tang 5 thj tnthng so vài näm truâc). Dr báo xuât khâu 
tOrn nAm 2021, san xuât nguyen lieu torn Se dat 1 triu tan, trong do: 700 nghln 
thn cho xut khâu và 300 nghIn tn cho tiêu thii ni dja. Xuât khâu torn tang 
khoâng 15% vu'qt moe 4 t' USD. Trong thani gian tói, Vit Narn ducmc d%r báo là 
mt trong nhüng quOc gia san xuât torn chü lirc cüa the giâi. Dôi vâi tinh ta, dr 
kiên den nAm 2026 san hrg torn nuôi dat  khoãng 7.000 tan, nArn 2030 dat 
khoáng 10.000 tan. Thj trithng tiêu thçi san phâm rng, bao gOm: ban cho các nhà 
may dông lanh  dê chê bien xuât khâu ra nuàc ngoài; xuât khâu qua thj tnr&ng 
Trung Quôc bAng ththng tiêu ngach; tiêu th'çi ni dja tren dja bàn tinh và nhieu 
tinh thành ti-en cà nithc. 

II. RA SOAT VA xAc D4NH CAY TRONG, VAT  NUOI CHU LIIC 
CUA TINH 

1. Rà soát cay trng 4t nuôi chü lirc cüa tInh 
1.1. iMi vOi cay trng 
1.1.1 Câycàphê 
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Là loai cay trng có ch.t hxçing và dc tnrng riêng có cüa tinh duçc ngithi tiêu 
dung trong và ngoài nuâc ua chung; là nguôn thu nhp chInh cña ho'n 8.000 h gia 
dInh (vâi 50% là dng bào dan tc thiu so) trOn da bàn huyn Huàng Hóa. Tuy 
nhiên, den nay din tich tái canh con it so vâi yêu câu thrc tiên san xuât 
(500ha12.500ha). San xuât cà phê hin nay chü yêu theo phi.ro'ng pháp truyên thông, 
din tIch san xuât cà phO htu c, dc san cOn it (gan 20 ha), dat trông cà phê ngày 
càng suy thoái, ành hithng den chat lixçmg, tInh canh  tranh và thu nhp cüa ngu1i 
trng cà phê trên da bàn, nguy cci giàm din tich rat lan. Dê nâng cao giá trj cho 
san phm cà phé, trong thai gian tOi can chü trçng phát triên ngành hang cà phê 
theo huang dc san, Ca phê hu cci, gn vâi duljch cong dlông... dat  các tiêu chuân 
chat hxcing cao, dáp rng nhu câu chê biên, xuât khâu. VI v.y, can có nhUng chInh 
sách mó'i, dü manh  dê thüc day phát triên cay trOng nay. 

1.1.2. Ho tiêu: Là cay trng dc trixng, truyn thng cüa tinh Quáng Trj, dã có 
chi dn dja 1, có chat luçmg cao (dung trQng bInh quán 550-630g/1, xép hgng cc 
biçt ye chat lwçrng hgt tiêu), hat  nhO trOn dêu, vj cay nông và huung thcxrn dc tnrng. 
Giông tiêu Quàng Trj dã duçic cong nhn giông Quoc gia, duc Vin Khoa h9c 
Nông nghip Vit Nam dánh giá là mt trong 5 giông tiêu có chat lu'çmg hang dâu 
cüa Vit Nam. Tuy nhiên, san xuât Ho tiêu Quáng Trj dang CO nhrng hn chê 1ón 
do là nàng suât hin dang rat thâp, bInh quân 1,1 - 1,2 tan/ha (chi bang 1/3 so v&i 
trung bInh cá nuàc,); có gân 800 ha (chiém 31%) din tich Ho tiêu già côi, näng 
suât thâp, nhiêm sau bênh can phài tái canh, trông mOi,... Ben canh  do thiên tai, 
djch bnh (han han, ngp üng, bnh chet nhanh, diet chm,...) là nh&ng nguyen 
nhân hO tiêu bj suy giãm cã ye din tIch và chat 1uçng. Do do, thai gian tOi can mi 
tiên chjnh sách ho trg tái canh và phiic hôi cài tao  các din tich ho tiêu näng suât 
thâp, nhiem sau bnh. Xây drng các mô hInh irng dvng  khoa h9c cong ngh trong 
san xuât thâm canh, phát triên chui giá trj ben vüng trong san xuât ho tieu hüu 
co, ho tiêu có chang nhtn; nghiên c1ru bão h và bão ton giOng tiêu dàc tnrng cUa 
Quáng Tn nhu tiêu Vinh Linh, tiêu Cüa. 

1.1.3. Cay an qua: Mt s cay an qua lâu näm mang tInh dc thu cüa vüng 
mien, có chat lu9Tig và giá trj kinh t cao dã phát triên và có ch dang trên thj 
tnrang nhu: chuôi Mat môc a Hràng Hóa, b a Huóng Hóa, Gio Linh; cam, buâi 
a Gio Linh, Vinh Linh, Hai Lang và mt so cay trOng mài du'c dua vào nhu 
chanh leo, sâu riêng... vOi doanh thu tr san phâm cay an qua tu 150 200 t' 
dông/näm, có mO hInh cho thu nhp den 250 triu dông/ha. Dc bit nhiêu giông 
cay an qua Quáng Trj thu hoch 1ch vmi so vai các ving khác, dông thai có müi 
vi, chat hrng dc tnmg, do do së tao  ra lqi the cinh canh so vOi các vilng mien. 
Tuy nhiên, hin nay, nhiêu din tich cay an qua cOn nhO lé, manh rnm:in, vic áp 
diving các tiên b khoa hçc k thut vào san xuât cOn han  chê, chiia phát triên theo 
hithng hüu ca. Do dO, trong giai doan tOi tiêp tic xác djnh day là nhórn cay trOng 
tao san phâm chñ lrc, hInh thành các vüng san xuât cay an qua tp trung. Dông 
thai cái tao  vmthn  tap,  trông cãc loi cay an qua cO giá trj nhàm nâng cao thu nhp 
tü yuan. Tp trung h trq phát triên mt so loai cay an qua mâi có giá trj kinh tê 
cao nhu': Ba 034, chanh leo, cam, buai ... theo huàng huu ca, có chüng nhn. 

1.1.4. Lila cht lu'çrng cao theo hirong hü'u Co. 
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Lüa là cay lucing thizc chi 1irc cüa tinh Quâng Tij, b&ng nhiu giãi pháp v 
quy hoach, hoàn thin cci s ha tang thüy lcii, chuyn giao tin hO khoa h9c k thut 
dã gop phân thng nàng suât, chat ltrqng cho ngành hang lüa go cüa tinh, mOt  mt 
dam báo an ninh lirong thrc trên dja bàn1, mt khác tao  san phâm hang hóa mang 
laj giá trj thu nhp cho ngiri dan khu virc nông thôn. Tuy nhiên, vâi nhüng han  ch 
ye san xuât con manh min, nhO lé; áp ding khoa h9c k thut chira dông bO;  chira 
lien kêt ben virng vâi Doanh nghip dêch bin, bao tiêu san phm dura; giá tr 
thu nhp trên 01 ha dat canh tác cOn thâp. Trong th&i gian ti, Nghj quyêt Dti hOi 
Dáng bô tinh Quãng Trj lan thir XVII dà xác djnh can tp trung phát triên san xuât 
lüa hru ccy, canh tác tr nhiên dê phãn dâu có 1.000 ha lüa hii'u ca, canh tác tir nhiên. 
Do do, can có nhftng chmnh sách dOt  phá,  tao  bithc chuyên biên manh  me trong phát 
triên Ngành hânh lña go cüa tinh trong giai don mcci. 

1.1.5. G nguyen 1iu 
Hang näm, tinh Quàng Trj tr6ng tr 7.000 dn 8.000 ha thng trng san xut 

cung cap nguyen lieu go; san lixçing g khai thác blnh quân tren dja bàn tinh tcr 
900.000 den 1.000.000 triu m3/nAm, kim ngach  xuât khâu g khoàng 100 triu 
USD/näm. Là tinh di dâu trong trông rrng g lan cO chang chi FSC, vci din tIch 
den nAm 2020 là 20.150,1 ha, tang 110% so vài näm 2015. Mite tiêu cüa tinh trong 
th&i gian tai do là "Dim tinh Quãng Tn trâ thành trung tam cung cap nguyen 1iu, 
the biên g rirng trông cüa khu we mien Thing và Ca ntróc". Dê thirc hin dat  miic 
tiêu nay can có chinh sách, iãi pháp dông bO,  dü rnanh nhäm tao  ra nhng vllng 
nguyen lieu rirng trông cO chat krcing dáp ing nhu câu chê biên và xuât khâu. 

1.1.6. Cay dtrçrc 1iu 
Quáng Trj nm trong vüng khi hu nhit dâi gió màa, vj trI dja l, dja hInh và 

dat dai thun lai nén nguôn tài nguyen thirc 4t rat phong phü và da dng, trong do 
có hon 1.000 loài dirGc lieu khac nhau. Nhóm các loai cay duçc lieu dã dirge 
ngithi dan trén dja bàn bão ton, dâu tix phát triên san xuat, chê biên mang lai  giá trj 
kinh tê cao trên thj tnrang trong và ngoài tinh nh'ir: chè yang, càgai leo, tinh bOt 
ngh, tinh du cac loai..., ngoài ra, mOt  s6 d6i tung qu, hiêm dã dirge thi:r 
nghim và cO khã näng nhân rng cao nhi.r: Sam Ngçc Linh, Sam bô chInh, Ba 
kIch tim, Sa nhân do... gop phân phát triên kinh tê xã hOi  cüa dja phixang. Tuy 
nhiên vic khai thác không kiêm soát, không gän vâi bão tOn, dà lam mat dan 
nguôn tài nguyen tr nhiên, dc bit là nhüng loài dirge lieu qu, hiem cüa tinh có 
trong Sách dO Vit Nam. 

D có nhing dnh h'ixàng, giãi pháp thüc dy phát trin san xut, ch bin, 
tiêu thii dirge lieu, dc bit là mOt so dôi ttrçrng dirge 1iu qur có trong tçr nhiên 
mOt each phü hcp, dáp img nhu câuthj trithng, trong thai gian tài can cO nhng 
giài pháp dông hO,  tong the nhám day manh lien kêt trong san xuât, chê biên và 

Nãm 2020, toàn tinh gieo trng &rc,c 54.461,1 ha cay lwang th1zc có hat  (lza, ngô,, san krng hwng t1c dat  trén 
28,8 van  tan, vuçlt chi tieu Ngh quyet tmh dang bç khóa XVI de ra là 18/o. Dac  biet, dien tich gieo trong lua chat 
hrqng cao dat gAn 39.000 ha, chiêm 77% tng din tich gieo trng hia 02 viii, giá tn tang 15-20% so vth san xuAt lila 
thung, doanh thu dat  trên 600 t/nàm. Ban canh  do, go hiu co Quang Tn hin dã cO mt trén thj tnthng 30 tlnh, 
thành phô trong câ ntrâc, gao canh tác ti,r nhiên Triu Phong dtrçc chilng nhn san ph&m hQu ca Vit Nam. Mt s6 san 
phm go Quàng Tij duqc nguôi tiêu dñng trong và ngoài tinh quan tam và tin dung nhu: Gao  HC95, RVT, ST24, 
HN6,  
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tiêu thii san phm, hInh thành các viing nguyen 1iu duçc lieu mang tmnh hang hóa, 
dam bão theo các tiêu chuân an toàn gän vâi xây dirng, cong nhn các san phâm 
OCOP tai  các dja phuung. 

1.2. Dii vói vat nuôi 
1.2.1. Con ho 

Duçc xác djnh là vt nuôi chü l%rc cüa tinh, näm 2020 tong san liscing thjt bO 
hoi xuât chuông nãrn 2020 dat  3.300 tan, giá tn thjt bO hoi xuât chuông dat  250 t' 
dng. Chtt 1ung dan bO ngày càng nâng cao, tr l bô lai Zebu chiêm hon 55,8% 
tong dan bO. Mt so viing trong tinh dä tao  dixçc dan nái nên lai Zebu chat hrcmg 
dê tiêp tic lai tao  vi các giông hO ngoi theo hu'óig chuyên thjt iThu Limousin, 
Droughtmaster, bô BBB. . .Hiêu qua kinh tê tr chän nuôi bO thâm canh ngày càng 
duçic khãng djnh, nhiêu nông h chän nuôi bô dan chuyên hrnng sang chàn nuôi 
thâm canh, trông cO nuOi bO nhôt, chän nuoi trang trai  (toàn tinh hiçn có 48 trang 
trçii chãn nuôi bô quy mó th' 20-50 con). 

Tuy 4y, chàn nuOi bO vn cOn mang tInh quáng canh, tn diing, phuong thirc 
chän nuOi chü yêu van chän thà, quy mô nhO binh quân tir 3-5 con!h. Chat lucing 
dan nái nên chua cao, dién tjch dông Co ngày càng thuhp, chua Co trang trai chän 
nuOi bô quy rnô lan, chua hInh thành các chuôi lien kêt. Do do, can có chInh sách 
thüc day manh me trong giai doan tâi. 

1.2.2. Con torn 

Nuôi trng thüy san nói chung và con torn nói riêng nhüng nàm gn day drçic 
xem là rnt trong nhung linh vrc mang lai  giá trj kinh tê cao cho ngi.r&i dan trên 
da bàn. Vic dâu tix phát triên nuOi torn cOng ngh cao 2, 3 giai doan dã khng 
dnh cO hiu qua dem lai  giá trj kinh tê cao, dong thyi giãm thiêu ô nhiêm mOi 
tnrang, d4ch  bnh. Tuy nhiên, din tIch nuôi áp dung cOng ngh cao cOn khá 
khiêm tOn so vâi tiêm nàng phát triën cUa tinh (khoàng 50 ha/l .276,7 ha, chiêm 
3,9% din tIch). Trong thyi gian tâi, can tiêp tic cO nhü'ng chInh sách tác dng 
manh me hon nira dê tiêp tic thüc day linh vrc ducc xem là chñ hrc cUa ngãnh 
nông nghip tinh nhà. 

2. Xác djnh cay trng 4t nuôi chü 11rc trong phrn vi d an 

Trên co sO rà soát cay trông, vt nuôi t?o  san phrn chü lirc có 1çi th canh 
tranh cüa tinh, dê xuât trong thai gian tâi tp trung chInh sách h trçY phát triên các 
l°ai cay trông Va vt nuOi t?o  san phâm chU 1irc bao gôm: 

- Di vOi cay trng: h tiOu, cà phé, lüa cht luvng cao, cay an qua, duçic lieu, 
go nguyen 1iu, 

- Dôi vâi vat nuôi: con bO, con tOrn 

III. QUAN DIEM, MVC  TIEU 
1. Quan diem 
Phát trin mt s cay trng, v,t nuôi tao  san phm chü luc có li th canh 

tranh tiép tiic là co sâ dé thrc hin hiu qua mlic tiêu tái Ca CâU ngành theo hi.rOng 
hin dai,  ben vi1rng, than thin vOi môi tm?ng. To dng hrc thi1c day phát triên 
nông nghip, nông thôn trong xu the hi nh.p. Giài quyêt tot các diem nghên trong 
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t chirc san xut, tiêu thi nông san chü 1irc cüa tinh, tao  ra các san phAm mang tInh 
hang hóa, có khà näng canh  tranh, dáp üng nhu câu thj tnr&ng. Tao  tin d vng 
chäc dê nông nghip tiép tic là tri dc cüa nên kinh t tinh nhà. 

2. Miic tiêu 
2.1. Mic tiêu tng quát 
Day mnh phát trin các loai cay trng, 4t nuôi tao  san phm chü lrc trên c 

sâ thiic hin Co hiu qua dông b cac giãi pháp ye bô tn qu dat hInh thành các 
vüng san xuât tp trung, rng ding khoa h9c cong ngh, to chirc san xut, xic tin 
thixcmg mai,  thüc day so chê, ché biën; day manh  lien kêt nhm to ra san phâm 
hang hóa CO lçii the cnh tranh dáp ing các tiêu chuân chi'rng nhn, phü hçip vâi 
nhu câu cüa thj tnr?Yng trong nithc và quOc té; thiic day ngành nông nghip tAng 
tn.nng ben vng trong thai gian tth, gop phân nâng cao thu nh.p, cài thin däi 
song cho ngixO'i dan. 

2.2. Myc tiêu cy the 
2.2.1. EDi vói cay trng 
a) Cay Ca phe: Duy tn và n djnh din tIch tr 5.300 - 5.500 ha, nAng suAt dat 

tôi thiêu 1,4 tân./ha. Den nAm 2026 co It nhât 1.000 ha cà phê duqc tái canh, 50 ha 
cà phê duçc chirng than  tiêu chuân hru co, phát triên 60 ha cà phê chè dc san tai 
xã Huâng Phirng, huyn H.ràng Hóa. Dn nAm 2030 hoàn thành cong tác tái canh 
din tIch cà phê già côi trén dja bàn bAng b giông Ca phé chè chat lircmg cao, darn 
bão quy chuân k5 th4t;  có 150 ha cà phê &rc'c châng then  tiêu chuân hüu cci va 
duy tn phát triên 60 ha cà phê chè dc san tai  xã Huàng Phüng, huyn Hithng Hóa. 

b) Cay H tiêu: Duy tn và 6n djnh din tIch h tiêu dat  2.500 ha- 2.700 ha, 
nAng suât dat tôi thiêu 1,5 tan/ha. Den nAm 2026, có 200 ha ho tiêu trông mâi và 
tai canh, it nhât 500 ha hO tiêu san xuât theo hixong hüu co, trong do co 120 ha 
chirng nhan tieu chuan huu co Vit Nam va Quoc te. Den nam 2030 co it nhat 500 
ha ho tiêu trông mOi và tái canh; có It nhât 50% din tich ho tiëu trên dja bàn tinh 
san xuât theo hirâng h&u ca, trong dO cO It nhât 500 ha ching nhn tiêu chuân hu 
Ca Vit Nam và Quôc tê. 

c) Cay An qua: Dn näm 2026 trng mài hoc ghép cãi tao  có hiu qua it nhAt 
250 ha cay An qua có giá trj kinh tê cao (cam, bithi, chanh leo, ba 034); có it nhât 
30 ha cay An qua &rc ching nhn tiêu chuân hu ca. Den näm 2030 frông m&i It 
nhât 500 ha cay an qua có giá trj kinh th cao; có It nhât 100 ha cay An qua di.rqc 
chrng nhn tiêu chuân hUu Ca. 

d) Cay Lüa: Dn nAm 2026, Co It nht 1.500 ha hia dtrçic san xut theo huàng 
hüu cci, canh tác tr nhiên; trong do, cO 1.000 ha di.rçic chtng nhan  tiéu chuân hüu 
Ca. Den näm 2030, cO 5.000 ha san xuât theo hithng htru ca, canh tác tir nhiên; 
trong do có it nhât 2.500 ha duçc chirng nhn tiêu chuân hthi Ca. Xây dirng thành 
cOng thuang hiu go hfru ca Quáng Tn. 

e) Cay duçic lieu: Dn nAm 2026, phát trin it nht 1.000 ha cay dixcic 1iu 
trong do, 200 ha dixçic 1iu trông tp trung dã khAng djnh có hiu qua, có khã nAng 
nhân rông, thj trung tiêu th on djnh nhi.x (chè yAng, tram gió, ngh, sã, cà gai 
leo, an xoa, day thja canh, sam hO chinh); 800 ha duc 1iu di.rc trOng mâi duài 
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tan rung nhix (7 là 1 hoa, gião c lam, dàng sam, sam cau). Den närn 2030 phát 
trin It nh.t 2.5 00 ha, trong do 1.000 ha dixçic lieu trng tp trung (chè yang, tram 
gió, ngh, sa, cà gai leo, an xoa, thIa canh, sam bô chInh); 1.500 ha duçic lieu trông 
m9i duâi tan thng nhu (7 là 1 hoa, gião c lam, däng sam, sam cau). 

Dn nàm 2026, cO it nht 05 c sâ u'om giông cay di.rqc lieu dê cung üng 
giông trén dia  bàn. Den näm 2030 cO It nhât 10 co s uam giông cay dixçic lieu dé 
cung 1rng giông trên dja bàn và các dja phumig lan can. 

G nguyen lieu: ?n näm 2026, có It nht 5.000 ha thng trng nguyen lieu 
chat krng cao, thrc trông tir cay giông nuôi cay rnô. Den näm 2039, cO It nhât 
10.000 ha rung trông nguyen 1iu chat luqng cao duçic trông t1r cay giông nuoi cay 
mô. Phân dâu dua tinh Quãng Trj trâ thành mt trong nhirng trung tam cung cap 
nguyen lieu, chê biên go rung trông cUa khu virc mien Trung vào nãm 2030. 

g) Con bO: Phát trin theo hrnrng trang trai  thâm canh, kt hcp trông cO; nâng 
cao chat hxng, dua tr l dan bO lai Zebu dtt 72% tong dan ho vào näm 2026 và 
75% vào näm 2030. 

Dn näm 2026 di di, xây mói 02 co sâ giêt mô tp trung loai II và xây mâi 
03 Co s giêt mô tp trung loi III; den näm 2030 toàn tinh cO 2 co si giêt mô 
dng vat  tp trung loai II và 12 co so giêt mô dng vat  tp trung loai III. 

h) Con torn: Dn nàm 2026, din tIch nuôi torn the chân trng dat  tir 1.000 - 
1.100 ha, san luvng dat  tôi thiêu 6.000 tan; nAng suât bInh quân dat  tôi thiêu 6 
tan/ha; din tIch nuôi torn sü dat  350 - 400 ha, san hxgng dat  tôi thiêu 700 tan; 
näng suât bInh quân dat  tôi thiêu 2 tan/ha. Phân dâu din tich nuôi torn ing diing 
cong ngh cao dat  tôi thiêu 100 ha. Den nàm 2030, duy trI on djnh din tich nuôi, 
trong dO phân dâu din tIch nuôi torn ñng diing cOng ngh cao dat  tôi thiêu 150 ha; 
tp trung nâng cao nàng suât và giá frj san phâm, san hxçng tOrn the chân trAng dat 
tôi thiêu 9.000 tan, torn sü dat  tôi thiêu 2.000 tan. 

i) Di vOi san phm OCOP 

Phn dtu dn näm 2026 CO them tir 30 - 35 san phm thuc nhórn cay con 
chü lc cüa tinh duqc cong nhan san phâm OCOP; trong do, có It nhât 01 san 
phârn dugc cong nhan san phârn OCOP dat  5 sao và có 15-20 san phârn OCOP có 
nguôn gôc tu cay di.rc lieu. Den näm 2030 cO trên 50 san phâm OCOP duc xây 
dirng tO cay trông vat  nuOi chü hjc cüa tinh, trong do có it nhât 03 san phâm duc 
cOng nhan san pham OCOP 5 sao và 30-35 san phârn OCOP có nguOn gôc tO cay 
dixçic lieu. 

2.2.4. Djnh hu*ng mt so vüng san xut tp trung 
HInh thành các vüng san xut san phrn chñ lirc tap  trung  tai  cáo dja phiiang 

den näm 2025, ciii the: 

- Wing san xu.t lua theo huOng hfru co, canh tác tir nhiên tla  cáo huyn Hãi 
Lang 1.000 ha, Triu Phong 650ha, Gio Linh 200 ha, Vinh Linh 80ha, thj xã 
Quãng Trj 10 ha. 

- Vung san xutt h tiéu tai  các huyn huyn Vinh Linh 80 ha, Gio Linh 150 
ha, HuOng Hóa 100 ha. 
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- Wing cay an qua tji các huyn Hrnng Hóa 250 ha, Hãi Lang 300 ha, Vinh 
Linh 25 ha, Gio Linh 190 ha, Triêu Phong 55 ha, Cam Lô 70 ha; 

- Vüng duçrc 1iu t?i  các huyn Hxàng Hóa 500 ha, Dakrông 80 ha, Cam Lô 
590 ha, Triu Phong 37 ha, Hài Lang 15 ha, Vinh Linh 10 ha, Gia Linh 10 ha 

- Wing san xu.t cà phê sach,  hfru co, dc san tai  huyn Hrnng Hóa vi tin 
tIch 1.500 ha; 

- Wing trng nguyen 1iu g chit hxcng cao bang cay ging nuôi cay mô: 
huyn Vinh Linh 6.000 ha, huyn Gio Linh 1.000 ha, huyn Cam L 500ha, Triu 
Phong 1.000 ha, huyn Hãi Lang 1.000 ha; huyn EDakrông 800 ha, huyn Hithng 
Hóa 5.000ha; thj xã Quãng Trj 1.500 ha. 

- Vüng chàn nuôi t.p trung tai  các huyn Vinh Linh 155 ha, Triu Phong 50 
ha, Gio Linh 35 ha, Huóng HOa 250ha, Hãi Lang 170 ha, Gio Linh 20 ha, Cam Lt 
1.000ha, thj xã Quáng Trj 35 ha. 

- Vñng nuôi torn t.p trung tai  các huyn Vinh Linh 230 ha, Triu Phong 290 
ha, Hãi Lang 50 ha, thành phô Dông Ha 70 ha. 

III. PHhM VI, BOI TUNG oE AN 
1. Pham vi: 
H trg h trçl phát trin cay trng, vt nuoi tao  san phãm chü hjc có 1i th 

canh tranh gôm: Lña chat lugng cao, cà phê, ho tiêu, cay an qua, duc 1iu, go 
nguyen 1iu, con bô và con torn. 

2. Bôi ttrQng: 
Doanh nghip, hcip tác xã, t hçip tác, chü trang trai, h gia dInh, cá nhân (sau 

day goi chung là to chüc, Ca nhân) tham gia phát triên san xuât, sa chê, chê biên, 
bào quãn, tiêu th1i san phârn, cung üng các djch v1 có lien quan den cay trông, 4t 
nuôi t?o  san phâm chü 1irc có lçii the canh  tranh cüa tinh. 

Không áp dting di vii các Doanh nghip Trung uong dóng trên dja bàn tinh, 
doanh nghip có vOn dâu tu nuâc ngoài. 

IV. NHIIM VIJ, GIAI PHAP THIXC HIN 
1. Nhim vi, giãi pháp chung 
1.1. Cong tác lãnh do, chi do, thông tin tuyên truyn 
Tang ci.r?ng sr lãnh dao  cña các cp üy Dàng, nâng cao hiu lrc, hiu qua 

quán 1 diêu hành cia các cap chInh quyên trong vic thirc hin Dê an. Phát huy 
vai trô cüa M.t trn TO quOc, các to chirc chInh trj xã hi; day manh  cong tác 
thông tin, tuyên truyén, nâng cao nh.n thirc ye phát triên san phâm chü hrc cUa 
tinh dê thu hiit các thãnh phân kinh tê, ngui dan tham gia. 

Di mói tu duy san xut cho di ngü quãn 1' c.p ca sO, ban quãn trj HTX, 
ngiräi dan tham gia san xuât ye djnh hithng tái co câu ngành nông nghip trong 
thii gian ti, thay dôi tu duy tü san xuât nông nghip sang kinh tê nông nghip và 
djnh huàng phát triên các cay trông, 4t nuOi chü 1irc cüa tinh. 

Tang cuing cong tác tuyên truyên, tp hun cho các doanh nghip, HTX, h 
san xut và chê biên ye các quy trmnh san xuât theo tiêu chuân thirc hành nông 
nghip tOt, hü'u co, canh tác ti.r nhiên. 
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1.2. B trI qu5 dt, du tir co sir hi tang phitc vi  các vüng san xut san 
phâm nông nghip chü hrc. 

Râ soát, quy hoach và b trI qu dt phü hçip d hInh thành vüng nông nghip 
cong ngh cao, nông nghip htru CU!,  vüng chuyên canh tp trung san xuât các loai 
cay trng, 4t nuôi chü hrc tIch hçTp vao quy hoach chung cüa tinh. 

Huy dng 1ng ghép ngun vn tr các chuong trInh dij an nhu nguôn vn 
du tir ca sâ h thng cho các hcp tác xä thirc hin theo Quyêt djnh so i 804/QD-
TTg ngày 13/11/2020 cüa Thu tirng ChInh phü; nguôn von tr các chl.rU!ng trInh 
MTQG (nong thôn mâi, giãm nghèo ben vüng, phát triên kinh tê - xã hôi vüng 
dng bào dan tc thiêu so); nguôn Nghj quyêt so 105/2021/NQ-HDNID ngày 
30/8/2021 cña HDND tinh và các nguon khác dê tüng bithc hoàn thin kêt câu h 
tang các vüng san xuât, nuOi trôn t.p trung, mi tiên dâu tix h thông dir?mg giao 
thong, din, h thông cap nuâc den chân hang rào các dmr an; CU! s ha tang phiic 
vuchêbiên. 

A

Dy mnh chuyn giao frng diing tinb khoa hQc cong ngh, cOng 
nghç cao. San xuat theo tieu chuan GAP, hiru co, xay duyng san pharn OCOP 

Xây drng và trin khai k hoach üng diing và chuyn giao khoa h9c cong 
ngh vào san xuât. Day manh  1rng dting cong ngh sinh h9c, tir dng hóa, cong 
ngh tuOi tiêt kirn, chuyên dOi sO trong nông nghip. San xuât, sü ding các l°aj 
giông cay trông vt nuOi có näng suât, chat krcmg cao, thIch irng vói biên dôi khi hu. 

Dy manh  áp dming quy trmnh san xut an toàn, cht 1uçing. Mö rng ye quy 
mô, din tIch, san lu'çmg san xuât theo tiêu chuân GAP, hiru co, canh tác tir nhiên. 
Thmrc hin truy xuât nguôn gôc, chüng nhân chat h.rçmg, cap ma sO vüng trông, 
vüng nuôi, xây dirng thmxcing hiu, phát triên san phâm OCOP dê thic day ma rng 
thj tnräng tiêu Ap dung hiu qua cong ngh tiên tiên sau thu hoch, chê biên 
và bao quán san phâm. 

Phát trin san phm nông san chU hrc tham gia xây dimg san phâm OCOP, 
nâng cap các san phâm dã dm.rcic chüng nhn san phâm OCOP len cao hon dê gia 
tang giá trj dáp 1mg nhu Câu ngày càng cao cüa nguâi tiêu dUng và tiêp cn thj 
tnräng xuât khâu. 

1.4. Phát triên cong nghip ch bin, bão quan 
Xác dlnh  các san phm chU hrc có th manh  d so ch, ch bin, tang giá tn 

san phãm nông nghip chU 1mrc; gän chê biên san phâm vâi phát triën vüngnguyên 
1iu t.p trung. 

Khuyn khIch, h tr? xay dmrng CO S báo quãn, so ch, ch bin nhm giãm 
ton that sau thu hoach, giãm thiêu 0 nhiêm môi trung, dam bão an toàn v sinh 
thirc phâm. Ung diing khoa hçc cOngngh mOi, tiên tiên vào chê biên sâu nhàm 
tao ra các san phâm nOng san chê biên dam bão chat lirvng, an toàn thirc phâm, 
mang lai  giá trj gia tang cao gàn vâi chuOi cung irng san phâm an toãn. Ap dirng 
quy trmnh quán 1 chat h.rçing tien tiên vào hoat dng san xuât, chê biên tai CU! S. 

1.5. Xây dçing thu'crng hiu, xUc tin thuong mi, quãn I cht hrqng 
nông, lam, thüy san 
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Tp trung xây dirng vâ phát trin thixcmg hiu cho các san phm chü hrc cüa 
tinh dam báo iru the canh  tranh trén thj tnr&ng. Rà soát tAng cix&ng quãn 1' chat 
chê thrnng hiu, chirng nhn, nhãn hiu, chi dan dja 1' cho các san phm chü 1%rc, 
san phâm OCOP cüa tinh. 

TAng cirmg quân 1' cht 1ung nông, lam, thüy san; hInh thành các chui 
cung i'mg san phâm an toàn doi vâi các san phâm chü hrc. Dy manh  các hot 
dng xi1c tién thixcing mai  nhAm quâng bá, giâi thiu, ma rng thj tnrang cho san 
phâm nông san chü lirc cüa tinh, san phrn OCOP vai nhiêu hInh thüc thit thirc 
và hiu qua. Ho trçl doanh nghip, HTX tham gia các chucrng trinh xüc tin thiscnig 
mai san phâm nông nghip chü lirc, san phâm OCOP. 

1.6. Phát trin và nâng cao hiu qua cüa các hInh thñ'c to chi'ic san xuât; 
nâng cao cht Itrçrng ngu1n nhân 1rc 

Xây drng và phát trin các hqp tác xA nông nghip hoat dng có hiu qua, 
rng dung cong ngh cao vào san xuât, ché biên, bâo quân và tiêu thii san phâm; 

tp trung phát triên các lien kOt san xut gàn vài tiêu thu san phâm nông nghip 
thông qua vai trô cüa HTX; h trçi xây drng các mô hInh hqp tác xã kiêu mth. H 
trq HTX chuyên dOi so, trong do uu tiên mg dmg CáC Cong ngh trong san xuât 
và tiêu thii nông san, irng diing cong ngh 4.0 trong quãn lr và san xuât kinh 
doanh. Dào tao  thay dOi ttr duy, nâng cao k nAng tiêp cn cong ngh, tim kiêm thj 
tnthng, lien kêt, hçrp tác cho di ngü Hi dông quán tij các hcrp tác xã. 

Thành 1p mói các hçp tác xã gAn vOi vüng san xut san phm nông nghip 
chi:i hrc ttp trung noi chua CO hçp tác xA dê thc hin vai trO tO chirc san xuât, lien 
kêt thl trithng tiêu thi,j san phâm. 

Tip tiic dAy manh  cong tác dào to ngh cho lao dng nông thôn theo huang 
chuyn djch chAt hrçmg nguOn nhân hrc, nâng cao nAng suât lao dng cho ngtrii 
dan nOng thôn ttr san xuât truyên thông sang huàng san xuât hang hóa chat hrcing, 
lien kêt, bâo quan, sa chê, chê biên, dóng gOi, nhAn mac san phâm...; irng ding 
cOng ngh cao, nông nghip hru ci, canh tác tier nhiên và chuyên dOi so trong 
nông nghip. 

1.7. Tang cir&ng thu hñt doanh nghip hçp tác du tir lien kt 
Thirc hin t& cong tác tuyên truyn và quáng bá, giai thiu các dir 1iu tim 

nAng, igi the ye nguôn nguyen lieu, thj trumg tiêu thii, chinh sách thu hut dâu ttx cüa 
tinh trong linh vrc nông nghip, nông thôn trén các phircing tin thông tin vã tang 
cithng hoat dng tim kiêm, mai gçi các nhà dâu ttr nOng nghip tiêm nAng. 

Xây dmg các chinh sách phü hQp, dü m?nh  d phát huy ni lire các doanh 
nghip trong tinh và thu hut cáe doanh nghip, tp doàn lan dâu tr phát then nông 
nghip cüa tinh. 

Cüng c nAn iirc cho các chi th tham gia lien k& vth các doanh nghip d 
dam bâo các lien kêt dirge thirc hin mt cách ben ving và phát huy tInh hiu qua cüa 
các ben tham gia. 

2. Giãi pháp v chInh sach 
2.1. Chinh sách h tr phát triên cay trông 
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2.1.1 ChInh sách h trçi phát trin cay cà phê theo huOiTlg cà phê dc san, hthi 
ca kêt hçip trông xen cay An qua. 

a) Ni dung, djiih mi'rc, quy mô h trç 

H tra môt 1n vài mirc t6i da 70% chi phi gi6ng cay cà phê, ging cay An 
qua trng xen (Giong sâu riêng, Ba 034) vâ vt tix nông nghip thiêt yêu dê thc 
hin tái canh cà phê (bao gôm: phân bón h1ru co, thuôc BVTV sinh h9c và thão 
mc, ch phm vi sinh duqc sr ding cho trông tr9t hü'u ccr quy djnh tti QCVN 
11041-2: 2017). Dinh mirc h trçl tôi da 20 triu dônglha dôi vOi ho trç trông tái 
canh cà phé và 10 triu dông/ha dôi vOi ho trq tré hóa vu&n cay cà phê bAng 
phixang pháp dn dau. Mi nAm h trçi ti da 100 ha. 

b) Di tuvng và diu kin h trçi 
T chüc, cá nhân có din tich Ca phé thuc quy hoach, k hoch tái canh Ca 

phê dtrçic cap có thâm quyên phê duyt. Vu&n cà phê di.ra vào tái canh phãi duçic 
ca quan chüc nAng dánh giá dam bão diêu kin và quy mô thirc hin tôi thiêu 
0,5ha; Các giông câ phê tái canh và giông cay An qua trông xen phãi dam bão tiêu 
chuân theo quy dnh và thuc Ca CU giOng khuyên cáo cüa SO Nông nghip Va 
Phát trien nông thôn; Tfu lien các to chüc, cá nhân dang thirc hin chuyOn dOi san 
xuât cà phê theo huOng hihi Ca, dc san, có hqp dOng lien kêt san xuât, chê biên, 
tiêu th san phâm tôi thiêu tir 5 nAm trO len. 

2.1.2. ChInh sách h frq phát tri&i cay h tiêu theo hixOng h&u co gn vOi lien 
két tiêu th%I san phâm. 

a) Ni dung, djnh müc, quy mô h trç 
H trçl mt 1n vOi müc d,i da 50% chi phi ging, 4t tu nông nghip thit 

yêu phiic vi san xut ho tiêu (bao gm: phân bón hüu ca, thuôc BVTV sinh hQc 
và thâo mc, ché phâm vi sinh dixçic sü diing cho trông trQt hi'tu cci quy djnh ti 
QCVN 11041-2: 2017). Dinh mtrc h trçi tôi da 20 triu dông/ha dôi vOi tái canh, 
trông mOi ho tiêu và 10 friu dông/ha dôi vOi phiric hôi, cái tto vi.xOn tiêu nhiêm 
sâu bnh, näng suat thâp. Mi nAm h trçi t6i da 85 ha 

b) D6i tuçing và diu kin h trçi 
Di vOi chinh sách h trçr tái canh, trng mOi h tiêu theo hixOng hiru ca: T 

chüc, ca nhn tham gia tái canh, trông mOi ho tiêu theo hixOng hihi co phái có din 
tich ho tiêu trong vüng quy hoach; trng tp trung vOi din tIch tôi thiêu 0,1 ha dôi 
vth cá nhan và 0,5 ha dôi vài to chirc; yuan tiêu thoát nuOc tot trong müa mua. Uu 
tiên các to chüc, cá nhân dang thirc hin chuyên dOi san xuât hôtiêutheohithng 
hüu ca, có hcp dOng lien két san xut, ch biên, tiêu thii san phâm tôi thiêu tO 5 
nAm trO len. 

Di vth chinh sách ph%ic hi, câi to vithn tiêu nhim sâu bnh, nAng suât 
thâp: To chüc, Ca nhân có vithn ho tiêu dang giai doan kinh doanh, trông $p trung 
vâi din tIch tôi thiêu 0,1 ha dôi vOi Ca nhân và 0,5 ha dôi vOi to chOc; dà co h 
thông tuOi châ dng, Co näng suât thâp, bInh quân 3 nAm lien tic duOi 5 ta/ha. 

2.1.3. Chinh sách h trçi phát trin cay An qua theo hixOng hu co gAn vOi lien 
két tiêu th%1 san phâm. 
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a) Ni dung, djnh mi'rc, quy mô h trçi 
H trçy mt lAn vi müc di da 50% chi phi ging, 4t tu nông nghip thit 

yêu phi7ic vii san xuât theo ht.ràng hfru Ca (bao gm: phân bón hfru Ca, thu6c 
BVTV sinh h9c và thão mc, chê phâm vi sinh duçrc sir ding cho trng tr9t hihi cci 
quy djnh tai  QCVN 11041-2: 2017) và h thông tuâi tit kim. Djnh müc h trçi 
tôi da 50 triu dônglha. Môi nàm ho trçl tôi cIa 50 ha. 

b) Di txçing và diu kin h trç 
T chüc, Ca nhân trng cac loai cay an qua gm cam, buâi, ba, chanh leo 

theo hithng hu Ca; trông thành vüng tp trung vói din tIch tôi thiu 01 ha. Ging 
cay an qua phái dam báo tiêu chuân theo quy djnh, phái thuc ca câu giông 
khuyên cáo cüa S? Nông nghip và Phát triên nông thôn. Uu tiên to chüc, cá nhân 
dang thrc hin chuyën dôi san xuât cay an qua theo hithng hihi Ca, Co hcip dng 
lien két san xuât, chê biên, tiêu thi san phâm tOi thiêu tr 5 nàm trâ len. 

2.1.4. Chinh sách phát trin cay hia theo hu&ng hfru ca gn vài lien kát tiêu 
thi san phâm 

a) Ni dung, dnh mrc, quy mô h trçi 
H trçi vài mrc ti cIa 50% chi phi ging, 4t ttr nông nghip thi& yu phic 

vi san xuât theo hithng hüu cci (bao gôm phân bón hfru ca, thuOc BVTV sinh h9c 
và thão mc, chê phâm vi sinh &rcic si'r ding cho trông trçt hihi ca quy djnh ti 
QCVN 11041-2: 2017). Djnh mirc h trq tôi cIa 07 triu dông/haJvi. Mi diem san 
xuât chi duçic h trçl 01 näm vài 2 vi san xuât lien tic (Dông Xuân và He Thu), 
mi vi h tra t6i cIa 250 ha. 

b) Di tuvng và diu kin h trçl 
T chtrc, cá nhân tham gia san xuAt lüa theo hu6ng hüu ca quy mô tp thing 

tOi thiêu 10 ha, rung lien vüng, lien khoánh, chü dng tixói, tiêu; Co ban cam kêt 
san xuât liia theo quy trInh htiu ca và hcp dông lien kêt san xuât, chê biên, tiêu thii 
láa hu ca tôi thiêu 3 näm trO len. Tfu tién h trci cho hçp tác xã tham gia trông lüa 
theo hrn9ng hihi ca và cO lien két theo quy djnh. 

2.1.5. Chinh sách h trçi phát trin vilng san xuAt duqc 1iu tp trung 
a) Ni dung, dnh murc, quy mô h trçi 
H trçi vi müc ti cIa 50% chi phi ging, 4t ti.r nông nghip thi& yu (bao gm 

phân hon hfru Ca, thuôc BVTV sinh hQc và thâo mc, chê phâm vi sinh duçic si:r 
ding cho trông trQt hüu ca quy djnh tai  QC\TN 11041-2: 2017)và h thông tuài 
ti& kiêm. Dinh mic h tra tôi cIa 60 triêu dông/ha, môi näm ho trci tôi cIa 40 ha. 

b) D6i luqng và diu kin h trçr 
T chüc, cá nhân tham gia trng các 1oi cay duqc 1iu cIa dtrçic các ca quan 

chrc näng kh&ng djnh có hiu qua, CO kM näng nhãn rng, có thi thrOng tiêu th 
n djnh nhix: ngh, chè yAng, sa, ca gai leo, an xoa, day thia canh, tram gió, sam 

b6 chInh; trng thanh vüng tp trung vâi din tIch tOi thieu 02 ha. Uu tiên các to 
chrc, cá nhân dang thc hin chuyên di san xuât disc 1iu theo hithng hihi Ca, CO 

hqp dng lien kêt san xuât, chê biên, tiêu thii san phâm tôi thiêu tcr 5 näm trô len. 
2.1.6. Chinh sách h trç phát trin cay duqc 1iu dixài tan rimg 
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a) Ni dung, d1 nh müc, quy mô h trçi 

H trci vâi m1rc ti da 70% chi phi ging theo djnh müc kinh th k9 thu.t mi 
1oi cay. Djnh müc h trçi tôi da 20 triu dong/ha, rnôi näm ho trç tôi da 150 ha. 

b) Di tircing và diu kin h6 trçl 
T chirc, cá nhân tham gia trng các loai cay duçic 1iu drn5i tan nrng dã ducic 

các cci quan chüc näng khàng djnh có hiu qua, có khã näng nhân rng, Co thj 
tnnvng tiêu thi on djnh nhu: 7 lá 1 hoa, gião cô lam, däng sam, sam cau; có quy mô 
tp trung lien vllng vâi din tIch tôi thiêu 05 ha. U'u tiên các to chirc, cá nhân dang 
thc hin chuyên dôi san xuât duçc 1iu theo huó'ng hüu cd, có hp dOng lien kêt 
san xuât, chê biên, tiêu th san phâm tôi thiêu tr 5 näm trâ len. 

2.1.7. ChInh sách h trçr trng ±ng nguyen 1iu chit hxcmg cao 

a) Ni dung, djnh mirc, quy mô h trV 

H trçi 50% chi phi cay ging Keo lai nuôi cay mô, phân ban dê trông thng 
nguyen lieu chat luqng cao. Mi to chüc, cá nhân thrcc ho tr? tôi da 5,0 ha; djnh 
m1rc ho trçi tôi da 4 triu dông/ha; mi nàm ho trçi tôi da 1.000 ha. 

b) D6i tuçmg và diu kin h trçi 
T chirc, Ca nhân tham gia trng rrng nguyen 1iu ch.t krcrng cao có din tich 

trông rrng lien vüng tôi thiêu ttr 2 ha trâ len, mt d trông 1.660 cay/ha; có cam 
két trông rirng chu k' dài tir 8 näm trâ len mi ducc khai thác; khuyên khIch ru 
tiên dôi vâi h gia dmnh, Ca nhân tham gia hcip tác xã trOng thng theo chüng chi 
quán 1r  riling ben vüllg có lien kêt vi Doanh nghip chê biên hoc tiêu san phâm. 

2.2. ChInh sách ho trq phát triên 4t nuôi 
2.2.1. ChInh sách h trçi trng Ca, trng ngO sinh khi lam thcrc an cho hO 

a) Ni dung, djnh mirc, quy mô h trq 

H trçr 50% chi phi trng có, trông ngô sinh khôi lam thüc an cho bO gm 
giông, v.t tu nOng nghip thiêt yêu yêu (bao gôm phân bón, vOi bt); mirc h trçY 
tOi da 24 triu dông/ha trông cOvà 07 triu dông/ha trOng ngô sinh khôi; mi nAm 
ho trV tôi da không qua 20 ha trOng cO và 20 ha trOng ngô sinh khOi. 

b) Di tuçing, diu kin h trçY 

T chüc, cá nhân d.0 lii chän nuoi bO dat  quy mô trang trai trCn dja bàn tinh 
Quãng Trj, có din tIch dat dê trOng cO, trOng ngô sinh khOi nuôi bO tilt 1 .000m2  trâ 
lên/trang trai. 

2.2.2 ChInh sách h trçi chän nuOi hO chuyên thjt thâm canh 

a) Ni dung, djnh mirc, quy mô h trçi 

H trçi 50% chi phi ging, 4t tu thit yêu (bao gôm: thc an tinh, thu& thu 
y, vàc xin) dOi vi cac mO hInh chän nuOi hO chuyën thjt thâm canh. Djnh mi'rc h 
tn tôi da 100 triêu dông/mô hInh; môi nàm hO trg tôi da 5 mO hInh. 

b) Dôi ti..rçing và diu kin h trçY 

T chüc, Ca nhân du ti.r chän nuoi bô thjt thãrn canh, quy mô nuOi tôi thiêu 
tilt 10 con ho trO len; các giOng bO duçic ho trçi gOrn: nhóm bO Zebu, lai Zebu hoc 
các giông bO ngoi, lai ngoai chuyên thjt BBB, DroughtMaster, Charolaise và mt 
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s ging chit hxcing cao khác; ging bô nuôi chuyên thjt thâm canh phài Co t' lé 
máu ngoai dat tr 50% tr& len. 

2.2.3. Chinh sách h tr mua bInh chüa Nita lông d 4n chuyn, bâo quãn 
tinh phôi giông nhân tao  gia süc 

a) Ni dung, djnh mirc, quy mô h trçi 
H trcl 50% giá trj bInh chra Nito lông dung tIch thi thiu tü 3 lit trâ len cho 

ngithi lam djch vi phôi giông nhân tao  gia sue. Djnh müc h trçl tôi da 4 triu 
dông/l bmnhll ngithi. Mi näm h trç tôi da 15 bInh. 

b) Di tixclng, diu kin h trçr 
Ngixöi lam djchvii phi ging nhân tao  gia sue trén dja bàn tinh Quáng Tn dA 

qua dào tao,  tp huân Co ching chi hoc giây ching nhn; có nhu cu, cO dan 
dàng k' ho trV và thrqc Uy ban nhãn dan cap xã chap thun; có cam kt bào quàn, 
sü dtng bmnh trong th&i gian tü 5 näm trâ len. Binh có dung tIch tôi thiu tü 3 lit 
trâlên. 

2.2.4. Chlnh sách h trçl thc hin d an nuôi torn cong ngh cao 

a) Ni dung, djnh mrc, quy mô h trç 
H trq 30% chi phi xây drng ca sâ ha tang (bao gm các hang  mic: H 

thông bê/ao uung, bê/ao nuôi; h thông cap thoát, xi:r lr niràc; h thông nhà kinh, 
nhà lithi; h thông mái che và h thông may moe, trang thiêt bj phiic vii san xuât). 
Djnh mrc h trçi tôi da 500 triu dôngId an; mi näm h trg tôi da 05 dir an. 

b) Di tuvng, diu kin h trçi 
T chirc, cá nhân d.0 tix nuôi torn üng diing cong ngh cao trên dja bàn các 

huyn Vinh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Hài Lãn và thành phô Dông Ha (bao 
gôm: nuoi tom 2 giai doan, 3 giai doan; nuôi torn be nôi tràn trong nhà hthi; nuôi 
torn trong nba kInh; nuôi torn üng ding cong ngh Biofloc, cong ngh vi sinh; 
nuoi torn ap ding tiêu chuân VietGAP, GlobalGAP Va flUOi torn irng diving cong 
ngh cao khac), có tong din tIch các ao nuôi tôi thiêu 0,3 ha. Co dv an dâu tir 
nuôi torn Ong ding cong ngh cao duqc UBND cap huyn trâ len phê duyt; chua 
dixçc h trq theo chinh sách nay trurc dO; dáu tir day dU co s h tang theo dr an 
dA d'uçic phê duyt; két qua san xuât dat  san krqng tôi,thiêu 7,5 tân!vii nuôi, nAng 
suât toi thiu 25 tân/ha/v%1 nuôi dôi vâi torn the chân trAng hoc san li.rqng tôi thiêu 
2,5 tân/vii nuôi, nAng suât tôi thiêu 8 tân/ha/vii nuôi dOi vâi tOrn sü. Ho trQr rnt lan 
sau khi cong trInh hoàn thanh &ra vào s'cr diing và san xuât dat  nAng suât, san 
luqng theo yêu câu dê ra. 

2.3. Mt s chInh sách h trç khác 
2.3.1. Chinh sách h tr chüng nhn san xuAt cà phê, h tiêu, cay an qua theo 

tiêu chuân hüu c 
a) NOi  dung, djnh müc, quy mô h trç: 
H trç 01 ln chi phi cp giy chüng nhn san phm dat  tiéu chu.n hüu co. 

Djnh muc h trçr 20 triu dông/dr an dOi vói chirng nhn hiru Ca Vit Narn, 30 triu 
dng/du an dôi vâi chrng nhn hiru ca Quôc tê. Quy rnô tôi thiêu 02 ha/dr an, môi 
nAm h trçT tôi da 10 dv an cho cà phê và ho tiêu, 5 dv an cho cay An qua. 
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b) Di tucing và diu kin h trq 

T chirc, cá nhân thirc hin trng cà phê, h tiêu, cay an qua phãi t.p trung, 
Iin viing, quy mô tôi thiêu 02 ha, dáp lrng day dü các tiêu chI thea tiêu chuân 
nông nghip hüu cci Vit Nam và Quôc tê. 

2.3.2 ChInh sách h trçi chirng nhn san xuât ha theo tiêu chun hüu cc 

a) Ni dung, djnh müc, quy mô h trç 

H trg 01 1n chi phi cp gi.y chüng nhn san phAm dat  tiêu chun hfi'u c. 
Mñc h trçY tôi da 20 triu dông/dtr an dôi vi chimg nhn hüu Co Vit Nam, 30 
triu dông/dir an dôi vâi chng nhân hru cci Quôc tê. Quy mô tôi thiêu 05 haJdir 
an, m6i närn ho trç không qua 40 dv an. Riêng dôi vâi dir an có quy rnô trên 50 ha 
djnh mrc h trçi tôi da 150 triu dôngldir an, môi nàrn ho trq 01 d1r an. 

b) Di tixçmg và diu kin h trq 
T chüc, cá nhân Co tham gia lien kt san xut, tiêu thii ha hüu co phãi tp 

trung, lien khoánh, lien vüng, dáp üng dày dü các tiêu chi theo tiêu chuân nông 
nghip hüii co Vit Nam và Quoc të. 

2.3.3 ChInh sách h trç phát trin san phim duc 1iudat chüng nhn san 
phâm OCOP dôi vài các to chirc, cá nhân Co tham gia lien két san xuât, ché biên, 
tiêu thii duçc 1iu trên dja bàn tinh. 

a) H tr? chi phi chirng nhân vüng nguyen 1iu san xuât darn baa v sinh an 
toàn thirc phâm; djnh rnrc h tr? tOi da 10 triu dông/dan vi,  mi närn ho trçY tôi 
da3danvi. 

b) H trçY chi phi chirng nhn kim soát chit lu'Q'ng nhu: Iso 22000, HACCP, 
GAP và mt so chrng nhn tuong dixong; dnh rnirc h trç tôi da 30 triu 
dông/don vj, môi närn h trq tôi da 3 don vj. 

c) H trçi chi phi c.p ching nhn GMP, djnh rnOc h trçi không qua 300 triu 
dông/dcin vj, ho trçi tôi da 02 don vi cho cã giai doan 2022-2026. 

2.3.4. ChInh sách h trçY chUng nhn VietGAP di vâi trang trai  chàn nuôi ho 
a) Ni dung, djnh mirc, quy mO h6 trçl 

H trç 40% chi phi chüng nhn VietGap dôi vâi trang trai  chàn nuôi bô; djnh 
mirc ho trç tOi da 20 triu dông/trang tr?i, môi Mm h trg tOi da 5 trang trai. 

b) fMi ttrng, diu kin h trç 

T chi'rc, cá nhân dtu tix chan nuôi bO dat  quy rnô trang trai áp diing quy trjnh 
thi.rc hành chan nuOi tOt VietGAP. 

2.3.5. ChInh sách h trçi xUc tin thuong mai 
a) T chirc, tham gia các sv kiên, hi thi, hi chç, trin lam, phiên chçi, doàn 

giao thircrng, hi nghj kêt noi cung câu quàng bá, kêt nOi tiêu thii nông san chü lye, 
san phâm OCOP trong tinh, trong nuâc và ngoài nuOc. Dnh müc h trci tOi da 200 
triu dOng/sr kin; rnôi näm h trçi tôi da 01 t' dông cho tat cã các sy kin. 

b) H trç t chüc, cá nhân san xut, kinh doanh san phm chü lyc, OCOP tham 
gia cac hi thi nông san d.c san diiçic tO chirc trên pham vi toàn quôc, uu tiên các san 
phâm nhu Ca phê dãc san, ho tiêu hfru co, gao h€u Ca duc h trç ti da 20 triu 
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dng/don vj tham gia. Mi don vi chi dixçic h trq 1 1An/nAm và mi nàm h trç ti da 
3 dan vj tham gia. 

c) H trçi xây drng thuang hiu, phát trin và hoàn thin san phm kt ni vào 
cac chuôi cung irng: Ho trçi tu van thiêt kê mu ma, bao bI, nhãn hiu hang hóa; thi& 
ké nhn din throng hiu; xay drng dàng k)' báo h, quàn l và phát triên nhãn hiu, 
throng hiu san phãm; In an bao bI, nhãn mac, tao  h thông truy xuât nguôn gôc; xây 
dimg và áp dyng h thông ISO cho linh virc san xuât, cung Crng san phâm. Dnh müc 
ho trçi 100% chi phi, tôi da không qua 200 triu dông/1 don vj; mi nàm h trq t& da 
01t'dông. 

2.3.6. ChInh sách h trçl lãi sut 
a) Ho trq xáy dyiig ccv sá giet m dng vat tp trung 
Ni dung và djnh müc h trq: H trq 60% lãi suit tiên vay trong 2 nám dâu, 

40% lAi suât näm thu 3 dêdâu ti.r xay drng co so giêt mô dng 4t tp trung. Han 
müc cho vayhô trçi lãi suât tôi da 1.800 triu dông/co sO giêt mô loai II và tôi da 
1.000 triu dônglco sO giêt mô loai III. Giai doan 2022-2026 h trçi toàn tinh tôi da 
02 co sO giêt mô loai II và 03 co sO gi& mô loai III. Thai gian h trçi lãi suât vn 
vay tôi da là 3 näm. 

- Di tixçlng, diu kin h6 trçl: 
To ch'irc (tri'r doanh nghip), cá nhân du tu xây drng Co git m gia siic 

tp trung theo quy hoach; dam bão theo tiêu chI xây dçrng tai Dê an quy hoch xây 
dijng CSGM tp trung ban hành theo Quyêt djnh 3158/QD-UBND ban hành ngày 
28/12/2018 cüa UBND tinh. 

b,) H tr1 các ccv sá san xut ging cay dwc'c lieu trên d,ia bàn 
- Ni dung và djnh rnüc h tiV: H trq 60% lAi suAt tin vay trong 2 näm du, 

40% läi suât nàm thu 3 dé dâu tu xây dirng co sO ha tang (h thông tuOi, nhà krth, 
nhà kInh,...) d san xuât giông cay dtrc 1iu. Han  mrc cho vay lãi suât tôi da 500 
triu dng/dr an, không qua 2,5 t' dông/näm. Th&i gian ho trq lAi suât von vay tôi 
da là 3 näm. 

- Di tuqng và diu kin h trq: T chüc, cá nhân tham gia ham giéng cay 
duçrc 1iu trén dja bàn tinh, quy mô mi vuOn tram giông It nhât 500m2, có cam 
kêt san xuât giông cay dixgc 1iu lâu dài dé cung cap cay giông phiic vii dê an. 

c) HJ tr vay vn du tw so' ch ch bin, báo quán nông san 
- Nôi dung và müc h trçi: H trq 60% lAi sut tin vay trong 2 nàm dâu, 40% 

lAi suit nàm thu 3 dê dâu tix may moe, thit bj, day chuyên cong ngh phçtc vy so 
chê, ch bin, dóng gOi, bão quàn nông san chü 1rc, san phâm chü lijc tham gia 
Chuang trinh OCOP. Han  müc cho vay tôi da 500 triu dông/dr an, không qua 2,5 
t3' dOng/näm. ThOi gian ho trq lãi suât vn vay tôi da là 3 nàm. 

- Di tuclng và diên kin ho trçi 
T chüc, cá nhân d.0 tu may móc, thi& bj, day chuyn cong ngh phtc vy so 

ch, ch bik, dóng gói, báo quãn nông san chii 1irc, san phâm chü hrc tham gia 
Chuong trinh OCOP có lien ket theo chui giá tn. U'u tiên irng diing cong ngh 
tién tin và thi& bj dOng bO trong thu hoach, báo quân, so chê, ché biên và tiêu thu 
nhäm nâng cao giá tr san phâm, dáp irng thu câu thj tnrOng. 
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d) Ho trçr vay von phát triên rItng cO ch&ng chi quán l rung ben vthig 

- Ni dung và müc h trq 
+ H trg 60% lãi sut tin vay trong 2 näm du, 40% lãi suât nãrn th 3 dé 

thirc hin phát triên rng có chirng chi quãn 1' nrng ben vtmg. Han  mic cho vay 
ti da 20 triu dông/ha. Mi näm h trq cho vay không qua 500 ha. Thai gian ho 
trci lãi suât von vay tôi da là 3 nàm. 

- Dôi lirçmg và diêu kin ho trq 

To chrc, Ca nhân tham gia trng rrng nguyen 1iu cht hrçing cao tü giông 
nuôi cay mô, có din tIch lien vüng tôi thiêu 2 ha tra len, có cam kêt trông rrng 
chu k dài tir 10 näm tra len mâi duqc khai thác; thai gian diic nhn ho trq lãi 
suât von vay sau 5 näm kê tü khi trông. 

e,) Ho trcr vay vn chuyn hóa trng ri'ng gO nhO sang gO l&n 

- Ni dung và müc h trg 

+ H tr? 60% lãi suit tin vay trong 2 nàrn du, 40% lãi suit näm thir 3 d 
thirc hin chuyên hóa thng trông g nhó sang rung g lan. Han  müc cho vay tôi da 
20 triu dông/ha. Mi näm h trç cho vay tôi da 500 ha. Thai gian ho trg lãi suât 
vônvaytôidalà3 näm. 

- D6i tixçYng và din kin h6 trq 

T6 chirc, cá nhân tr6ng thng tr näm thcr 5 tth di có nhu câu chuyn hóa tü 
rfrng go nhô sang go lan, có din tIch trông thng lien v1ing tôi thiêu tir 2 ha trâ len, 
có cam kêt chuyên hóa thành nrng chu kS'  dài tü 10 narn trô len mai duc khai thác. 

VI. NGUON KINH PHI THVC HIN BE AN 

1. Tong nguOn kinh phi thirc hin 
P. A A . • A A Tong kinh phi thic hiçn Be an Ia 290.730 triçu dong 

Trong do: 

- Ngân sách tinh ho trçY trirc tip thirc hin Be an: 124.450 triu ding, 
trong do: 

+ Ngu6n v6n h6 trçi phát trin cay tr6ng, 4t nuôi: 108.200 triu dông 

+ H trç chtrng nhn san phm dat  các tiêu chuân chit krng: 5.350 triu d6ng 

+ H6 trçl Cong tác xic tin thixcing mai,  hi thi: 10.300 triu dông 

+ H trç' kinh phi kim tra, giám sat: 600 triu d6ng (136 trI rnüc 0,5% t6ng 
kinh phi D an dê thirc hin cong tác kiêm tra, giám sat, dánh giá cap tinh và quãn 
l' triên khai thirc hin a cap huyn) 

- L6ng ghép các ngu6n khác: 8.290 triu dông, trong do: 
+ H trg chñig nh.n san phm dat  các tiêu chun ch.t lixçrng: 3.200 triu d6ng 

(lông ghép nguôn tü Nghj quyêt so 02/2019/NQ-HDND) 
+H trç lãi sut v6n vay:5.090 triu d6ng (l6ng ghép tir chInh sách h tro lãi 

suât von vay phát triên san xuât, kinh doanh thirc hin Chucing trInh MTQG xây 
dirng nông thôn mai). 

- To chfrc, cá nhãn d6i frng: 157.990 triu d6 ng. 
(Chi tit tai Phu luc 1-7 kern theo) 
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2. Ngun ngãn sách bô trI tric tip 

a) Be xut phuong an b trI 

- Tong kinh phi: 124.450 triu dông 

+ Ngân sách tinh dam bão 70% kinh phi là 87.115 triu dông (tung dixang 
17.423 triu dông/nam). 

+ UBND các huyn, thành ph, thj xA can dM b6 tn ngân sách cp huyn d6i 
üng 30% kinh phi là 37.3 35 triu dông (tixng ducmg 7.467 triu dong/nàm). 

b) Phân k' ngun ngân sách b trI hang näm 

STT Ni dung Tng 

Giai doin 2022-2026 

Nàm 
2022 

Nãm 
2023 

Näm 
2024 

Näm 
2025 

Nàm 
2026 

H trçr phát triên 
1inhvirccâytrng 90.500 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 

H
trg phát triên cà 

phêhthico 7.500 1.500 
1.500 

1.500 1.500 1.500 

2 
H trçY phát trin h 
tiêuhfruca 6.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

H trg phát triên 
câyanquâhiTrucci 12.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

H trç phát triên Iia 
hiruca 17.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

H trçi phát trin 
duçc lieu 27.000 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 

6 
H trçl phát triên 
thng nguyen 1iu 
chat krqng cao 

20.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

H trç linh VLJC 

con nuôi 
17.700 3.540 3.540 3.540 3.540 3.540 

H trçi chän nuôi bô 5.200 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 

3 H tro nuôi torn 12.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

H tro chiTung 
nhãn 

5.350 500 650 1.400 1.400 1400 

H trçr xác tin 
thuo'ng mi 10.300 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 

HôtrQkinh phi 
kiêrn tra giárn sat 600 120 120 120 120 120 
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TONG 124.450 24.320 24.470 25.220 25.220 25.220 

VII. DANH GIA HIEU QUA KINH TE - XA HQI 

1. Hiu qua kinh té 

Kt qua thirc hin D an phãt trin san phm chU lirc sé tto ra các vüng san 
xuât hang hóa tp trung, quy mô lan vi cac loai cay trông, 4t nuôi the manh,  chü 
1irc cüa tinh; các san phâm chü 1c có chat hrqng, giá trj gia tang cao, có thrnng 
hiêu và s1rc canh  tranh trén thi trix&ng trong và ngoài nuOc, dáp iirng nhu câu tiêu 
dung trong tinh, trong nrac và day manh  xuât khâu. 

Nâng cao hiu qua sir dung dt dai, lao dng, vn du tr và hiu qua san xuât 
nông nghip, nâng cao thu nhp, gop phân xóa doi, giãrn nghèo, nâng cao chat 
lung xây dirng nông thôn mai trén dja bàn. 

Tao diu kin d dAy manh  rng diing tin b khoa hçc, cong ngh, Cong ngh 
cao vào san xuât; thu hñt dâu ti.r, day manh  hp tác, lien ket và nâng cao hiu qua 
to chüc san xuât trong nông nghip, nông thôn.Thu hiit nhieu hon càc doanh 
nghip, hcp tác xa dâu tix vào nông nghip, nông thôn.Thiic day tang trithng giá trj 
san xuât nông, lam nghip, thüy san theo miic lieu cüa tiith dã dê ra. 

2. Hiu qua xã hi 

D an thirc hin thành cong gop phAn giãi quyt vic lam cho lao dng nông 
thôn, giâm nghèo ben vmg; nâng cao dai song vt chat, tinh than cho ngithi dan; 
ho trn tich crc cho vic thc hin chwing trInh mic tiêu quôc gia xây dimg nông 
thôn mai; gi v&ng on djnh chinh trj, trt tr an toàn xã hi trên dja bàn. 

Tao sir chuyn bin v nhn thüc trong to chüc san xuAt nông, lam, ngis 
nghip theo huOng san xuât hang hóa, chuyên rnanh  tr nên nông nghip truyên 
thông sang nên nông nghiêp hin dai,  nâng cao giá trt gia tang và phát triên ben vrng. 

3. Hiu qua môi trirong 

D an thành cong giüp han  ch dn rnüc thp nhAt các yu t nguy c gay o 
nhiêm môi truang; khai thác hiu qua nguôn tài nguyen; giãm thiêu ô nhiêm môi 
tnro'ng thông qua áp dicing các bin pháp, quy trInh san xuât, canh tác ben vng, 
han ché dich bënh trén cay trOng, vat nuOi; cái thin môi trixang sinh thai. 

PHAN IV 
TO CHUC THUC tHEN 

1. Uy ban mt trn to qu6c Vit Nam và các hi Ioàn the 

Thirc hin t& chrc nàng giám sat, 4n dng nhân dan thirc hin tt ni dung 
Dê an; lira ch9n, xây dirng và nhan rng cãc mô hInh san xuât có hiu qua dê 4n 
dông doàn viên, hi vien tIch circ tham gia huang rng thirc hin. 

2. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 
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- Lp k hoach và dr toán chi tit nhu cu kinh phi h trçi hang näm; 

- Phi hp v&i Sà Tài chInh thm djnh vã tham mmi trInh UBND tinh ra 
quyêt dn1i giao chi tiêu hang näm cho các da phrnmg, dan vj, dôi tixçing dixçc 
hi.rông chInh sách; 

- Chi dao,  huOngdn, kim tra vic th chrc thc hin chInh sách h trçi, djnh 
k' báo cáo tInh hInh ye UBND tinh; 

- Phi hçip vói So Cong thuang, Trung tam xüc tin du ttr thxang mti và du 
ljch, các dja phuang xây thrng lien kêt chuôi cung i'rng thc phâm an toàn. 

- Hang näm, tri.rOc 30 tháng 8, SO Nông nghip và Phát trin nông thôn chU 
tn, tong hçip nhu câu cüa các dja phuang dê xuât SO Tài chInh thâm dnh trinh 
UBND tinh bô tn kinh phi thirc hin cho näm tiêp theo; 

- Chü fri t chüc kim tra giám sat lien ngành hang näm, tham miru sci k&, 
tong kêt dánh giá tInh hInh thrc hin Dê an; dê xuât diêu chinh, bô sung mic tiêu, 
nhim v giái pháp, giái quyêt khó khän wOng mac trong qua trInh thrc hiên. 

3. S& Tài chinh 

- Chü tn th.m djnh kinh phi, phi hcip vOi các SO ngành lien quail, can di 
ngân sách hang näm, dam báo nguôn von h trçr chinh sách phát trin cay con 
chü hrc ducrc phê duyt; 

- Phi hcip kim tra, giám sat vic thirc hin k hoach h trçr 

3. S& K hoch Va Bâu tir 

Tham muu can d6i b6 frI 1ng ghép các ngun vn h trçi dà an; phi hcip 
tham gia giám sat lien ngành. 

4. S& Khoa hçc và Cong ngh 

- Hang nàrn, cAn cir vào k hoach cüa các dja phirang, phi hcip vOi các 
ngành lien quan dê thâm djnh ye cong ngh áp drng; 

- Hithng dan, h trçi xây drng thuxing hiu, dAng nhãn hiu tp th& chi 
dn dja l các san phâm d.c san ving mien cüa tinh. 

5. S& Tài nguyen và Môi trtrôrng 

CAn cü vào k hoach cüa các dja phuang hang nAm và các chinh sách uu dãi 
ye dat dai cüa nba nithc dê tao  diêu kin cho các dôi tucing tich ti dat dai d phát 
triên san xuât kinh doanh; 

6. S& Cong Thirong 

- Hang nAm, chü tr9ng th chüc 1ng ghep các chuong trinh hoat dng khuyên 
công, xüc tin thixang mai  gän lin vOi các san phm chü hrc cüa tinh. 

- Xây dirng thiicing hiu, phát trin và hoàn thin các san phtm cay con chü 
chü hrc cüa tinh dê kêt nôi dixa yào các chuôi tieu 
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- Cung cp thông tin, h trçY các doanh nghip san xut nông nghip trên dja 
bàn tham gia các hi chc, triên lam thuong mai  trong và ngoài nuOc nhäm quãng 
bá các san phâm chü hrc cüa tinh. 

7. S& Lao dng - Thtro'ng Binh và Xã hi 

Xây dirng 1ng ghép các chucmg trinh dào t?o  ngh cho lao dng nông thôn 
phic vi miic tiêu phát triên theo djnh hithng. 

9. SôYtê 

- Phi hçip vOi SO Nông nghip và PTNT, SO Cong thwng, các sO, ban, 
ngàrth lien quan và UBND các huyn, thành phô thj xà thirc hin cong tác quãn l' 
nhà nirOc ye chat hxçmg, an toàn thrc phm theo phân công, phân cap; 

10. Sô Thông tin và Truyn thông 

Tang ciiô'ng phi hçp dy manh cong tác thông tin, tuyên truyn v chInh 
sách trén các phucmg tin thông tin dê thiic day ngixOi dan, các doanh nghip, to 
chüc kinh tê tham gia. 

11. Lien minh Hçrp tác xã 

Chü tn phi hçrp vOi SO Nông nghip và PINT, các c quan lien quan th1rc 
hin nhim vii tu van, ho trç xây dirng näng hrc quán l' diêu hành cho các HTX 
nông nghip và cüng cô to chrc hoat dng cüa các HTX tham gia thành viên cüa 
Lien Minh HcTp tác xã tinh Quâng Trj. 

A 12. UBND cac huyçn, thanh pho, th! xa 

- ChÜ trI thrc hin D an trên dja bàn c.p huyn; 

- Ltp k hoach chi tit v ngun vn h trQr cüa närn sau gi:ri SO Nông nghip 
và Phát triên nông thôn, SO Tài chInh dê tong hp can dôi dé xuât Va trInh UBND 
tinh phê duyt truó'c ngày 15/8 hang nàm. 

- Bé tn kinh phi thçrc hin cho các xa, phirOng, thj lrn và chju lrách nhim to chüc 
thijc hin sau khi có phé duyt chi tiêu và bô trI kirih phi cüa UBND tirih; 

- Chu trách nhim quãn li', sü ding kinh phi dung mic dIch, có hiu qua, 
thanh quyêt toán kinh phi h trg theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t. 

PHAN V 

KET LUJN vA MEN NGH! 

I. KET LUAN 

D an Phát trin mt s cay trng, vt nuôi tio san phm ch1i 1rc có lçii th 
cinh tranh trên dja bàn tinh Quãng Tn giai doan 2022-2026, djnh huO'ng den nàm 
2030" dixçvc thirc hin trong trong bôi cành tinh ta dang day manh  tái ca câu 
ngành nông nghip theo huOng nâng cao giá trl gia tang và phát triên ben vü'ng 
gàn vOi xây dirng nông thôn mOi. 
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Vic trin khai D an sê gop phn khai thác hiu qua tim näng, 1?i  th timg 
viing, mien trên ca s?i phát triên và dau ti.r dông b h tang các vllng san xuât cay 
trông, 4t nuôi chü 1%rc tp trung; day manh  rng ding khoa hçc cong ngh; dôi 
mài hlnh thüc to chüc san xuât; thic day hcip tác, lien kêt; to ra sir dt phá ye 
näng suât, chat hxçvng, giá frj các san phâm chü 1irc; ma rng th trixâng tiêu thii; 
gOp phân nâng cao khâ näng canh  tranh ciia ngành nông nghip tinh nhà trong 
trong bôi cáth hi nhp kinh té quôc tê và tmnh hInh thiên tai, djch bnh din bién 
khO hx&ng. 

Day së là chInh sách dt phá d thrc hin dat  mic tiêu hixâng dn xây dmg 
nén nông nghip thông minh, hin dai,  ben v&ng và thIch üng vOi biên dôi khI hu, 
gop phân thc hin thành cong mic tái cci câu ngành nông nghip gän vâi xây 
d%rng nông thôn mói trong th&i gian tài. 

II. MEN NGH! 

KInh d nghj HDND tinh xem xét thông qua D an và ban hành Ngh.j quyt 
ye ChInh sách h trc phát triên mt sO cay trông, 4t nuôi tao  san phâm chü 1rc cO 
lçii the canh  trarih trên dja bàn tinh Quáng Trj giai doan 2022-2026, djnh hixâng 
den 2030.!. 



Phit tue 1 

H! LiNH VC CAY TRONG 
Dvt: Triêu dn 

STT HANG MVC  HO TRO 
DON 

VI 
(TInh 

trong 01 
näm) 

I 
DINH 

Ngumn h trq giai doin 2022 - 2026 

NS d an 
Lng ghép 
các nguôn 

khác 

Dôi frng (DN, to 
chfrc, cá nhân) 

ChInh sách h trçr phát trin cay Ca phê 10.710 7.500 - 3.210 

Trng môi, tái canh kt hçrp 
trngxencâyänquâ Ha 50 

20 triêu 
dônglha 7.140 5.000 2.140 

Tái canh bang phrnng pháp 
dn dau kt hçip trng xen 
cay an qua 

Ha 50 
10 triéu 
dng/ha 3.570 2.500 1.070 

2 ChInh sách h trq phát 
trin h tiêu 12.000 6.000 - 6.000 

H trçY tái canh, trng mói 
h tiêu theo hi.thng hihi c. 

Ha 35 
20 triêu 

* . 
dônglha 7.000 3.500 

- 3.500 

H trç phiic hi, cãi tio 
vithn tiêu nhim sâu bnh, 
näng sut thp 

Ha 50 
10 triéu 
dng/ha 5.000 2.500 - 2.500 

ChInh sách h trq phát 
trin Cay an qua 25.000 12.500 - 12.500 
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H trq trông mi cay an qua 
theo huàng hüu cc (Cam, 
chanh leo, B 034) 

1-la 50 50 triêu 
dng/ha 25.000 12.500 - 12.500 

' 
ChInh sách h trçr phát 
triên cay lila 35.000 17.500 - 17.500 

1-Is trci san xut lüa theo 
huàng hItu c, canh tác tr 
nhiên 

1-Ia 500 
7 triêu 

dng/ha 35.000 17.500 - 17.500 

ChInh sách h trq phát 
trin Duoc lieu 45.430 27.000 18.430 

H trci phát trin san xut 
các vilng di.rçic lieu tp trung 

Ha 40 
60 triêu 

* 
dông/ha 24.000 12.000 12.000 

H trçi phát trin cay duçc 
1iuduéritánrirng 

I-la 150 
20 triêu 
dông/ha 21.430 15.000 6.430 

6 
ChInh sách h tro phát 
trin rirng nguyen lieu chat 
ltrçing cao 

40.000 20.000 - 20.000 

Ho trq giông nuôi cay mô, 
phânbóndêpháttriênthng 
nguyen 1iu chit hxqng cao 

Ha 1.000 
4 triu 

dng/ha 40.000 20.000 20.000 

TONG 168.140 90.500 - 77.640 
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Phu luc 2 
JET KINH PH! LiNH VIC CON NUOI 

STT I3VT 
So 

lu'çrng h 
tro/näm 

DInh 
mu'c h 

tro 

Giai don 2022 - 2025 

Ni dung h trq 
Tong 

kinh phi 

Trongdó 

NS d an 
iii ü'ng cüa t 

chfrc, 
Ca nhân 

1 
Chinh sách h trçr phát trin chän nuôi 
bô 11.800 

5.200 5.200 

a H trçi chi phi trng cô và ngô nuôi bô ha 20 24 
4.800 

2.400 2.400 

b H trç chi phi trng ngô sinh khi nuôi bô ha 20 7 
1.400 

700 700 

c Htrçichãnnuôibôchuyênthjtthâmcanh drán 5 100 5.000 2.500 2.500 

d H trV mua bInh chra Nito phi ging bô bmnh 15 4 600 300 300 

2 
ChInh sách h trq phát triên nuôi tom 
cong ngh cao 

41.750 12.500 29.250 
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1 Bétrang 
Drán 5 11.000 3.250 7.750 

2 H thng mái che 
Di.r an 5 6.500 2.000 4.500 

3 H thng may moe, trang thi& bj 
Dr an 5 20.750 6.250 14.500 

4 H thng cAp, thoát nuâc 
Diián 5 3.500 1.000 2.500 

TONG 53.550 17.700 34.450 
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NHU cAu KIN 

Phi lyc 3 

HN VUNG NGUYEN LIU VA CHAT LUNG SAN PHAM 

Dvt: Triu dng 

STT HiNG MUC HO TRq DINH MUC 

Ngun h trQ giai don 2022 - 2026 
LU'NC 
(Dir an 

tInh 
trong 01 

näm) 

Tong 

NSNN 

(DN, to 
chüc, cá 

nhan) 
NS dê an 

Lng ghép 
các nguOn 

khác 

H tro chirng nhân cà phê 
tiêu chun hüu cci 

10 
30 triu &ng/Di.r an 
(Ti thiu O2haldu 

an) 
900 900 - 

2 
H trq chrng nhn h tiêu 
tiéu chun HUu co 

20 
30 triêu dng/Dr an 
(Ti thiu O2haldr 

an) 
1.800 

1.800 - 

H trq chirng nhan cay an qua 
tiêu chun Him co 

30 triu dngIDr an 
(Ti thiu 02ha/du 

an) 
450 450 - 

H trq chüng nhn lüa dt 
tiêu chun Him co 

40 
20 triêu dng/Dij an 
(Ti thiu 05 haIdir 

an) 
3.200 - 3.200 

H trV chirng nhn Iüa tiêu 
chun Him co 

1 
150 triu dng/Dir 
an (Ti thiu 50 

ha/dir an) 
600 600 

6 
Chüng nhtn trang tr?i bó dat 
chun Vit Gap 

20 triu dng/trang 
trai 

1.000 400 600 
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H trçi chrng nhn vüng 
nguyen 1iu 

3 10 triu dng/Dcin vi 150 150 

8 
Chüng nh.n h thng ciem 
soát cht luçing tién tiên 

3 30 triu dng/Dcin vj 450 450 

9 Chrng nhn GMP 2 300 triu dng/dn vi 600 600 

TONG 88 9.150 5.350 3.200 600 
Ghi chü: Trong tng 88 dir an, có 40 dir an duçic 1ng ghep ngun vn tai  Nghj quyêt so 02/2019/NQ-HDND tinh 
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Phu luc 4 
J TEQAN::K NH PH XUC TIEN THUNG M4J, 

sO CI{E CHE BIEN, BAO QUAN NONG SAN 
I. Dvt: Triêu thn 

TT Nôi dung D!nh 
muc/nam 

Giai doin 2022-2026 

Ghi chü DVT  So 
ltrçYng Tong von NSNN 

Dôi frng (DN, 
t chüc, cá 

nhân) 

T chüc, tham gia các sr kin, 
hôi thi, hôi chq, triên lam, 
phiên chçi, doàn giao thuong, 
hôinghikêtnôicungcauquãng 
bá, kêt nôi tiêu th nông san 
chü 1irc, san phâm OCOP trong 
tinh, trong nrnic và ngoài nithc 

Sirkin 1.000 6.250 5.000 1.250 

2 
HtrçithamgiaHithinông 
san dac  san, huu co Dat 15 20 600 300 300 

H trçi xây drng thi.rcing hiu, 
phát trién vàhoân thin san 
pham ket noi vao cac chuoi 
cung rng 

D 1.000 5.000 5.000 

TONG CONG 11.850 10.300 1.550 



'. T 

NHU S iHOfR ' I SUAT (TAM TINU LA! SUAT 9%INAM) 

Phu luc 5 

8 

DTV: triêu dn 

STT NQI DUNG\* /  S tin Ghi chü 

C sô giy m tp trung 950,0 
H trq 2 cy sà loai II, 3 cy sâ loai III; Han 
mirc h trçi cho vay 1.800 triu dng/c sô 
loai II; 1.000 triu dng/cc s loai 1111 

2 Ci sâ ucim ging duçc lieu 720,0 
Han m1rc cho vay ti da 500 triu dng/c 
sO, ti da 5.000 triu dngI nàm 

H tn may moe thit hi s ch, báo 
quãn, ché bin nông san 

1.350 
Han mirc cho vay tôi da 500 triu dônglco' 
sO, tôi da 2.500 tniu dông/ nàm 

4 
H trçi cho vay trông thng nguyen 1iu 
chat luçrng cao bao gôm cã trông mOi và 
chuyn hóa 

2.070 

Han mrc cho vay 20 triu dng/ha; mi 
näm cho vay ti da 200 ha trng thng 
nguyen 1iu chat h.rçing cao và 200 ha rimg 
chuyên hóa 

TONG 5.090 
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Phu luc 6 

NHU CAU NGUON LVØ1QTRQ  PtIA' TRIEN CAY TRONG CON NUOI CHU LVC 
GIAI DAN 2022-2026 

Dvt: Triu dóng 

STT Ni dung 

W Nguon ho trçr giai don 2022-2026 

Ghi chü 
m long 

NSNN 
Di üng (DN, 

t chüc, cá 
nhân) NSdeán 

Ling ghép các 
ngunkhác 

H trq phát trin Iinh VI)C ay 
trông 

168.140 90.500 - 77.640 

1 HtrçYpháttrincàphêhthicG 10.710 7.500 3.210 

2 H trc phát trin h tiéu hUu ccv 12.000 6.000 6.000 

3 
Htrcpháttrincâyänquáhfru 
Co 

25.000 12.500 12.500 

4 Htrçipháttrin1ñahUuccv 35.000 17.500 17.500 
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5 H trçY phát trin duçc lieu 45.430 27.000 18.430 

6 
Htrçipháttrinn'rngnguyên 
lieu chat luqng cao 

40.000 20.000 20.000 

II H tro' Iinh virc con nuôi 52.150 17.700 - 34.450 

1 HtrcychAnnuôibô 10.400 5.200 - 5.200 

3 Htrcynuôitôm 41.750 12.500 29.250 

H tro chirng nhn san phâm 
theo cac tieu chuan chat hrçng 

9.150 5.350 3.2 00 600 

IV Ho trq xüc tin thirong miii 11.850 10.300 1.550 

V H trq Iäi sut vn vay 48.840 5.090 43.750 

VT Kinh phi kim tra giám sat 600 600 

TONG 290.730 124.450 8.290 157.990 
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-: Phu luc 7 

CAIJNGUO NGAN SACH TINH HO TR PHAT TRIN 
CAY RONG ION NUOI CHU LU'C PHAN THEO NAM 

Dvt: Triu dóng 

STT Ni dung Tong 

Giai doan 2022-2026 

Ghi chü Nãm 
2022 

Näm 
2023 

Näm 
2024 

Nám 
2025 

Nãm 
2026 

I H trq phát trin linh VIJC 
A cay trông 

90.500 18.100 18.100 18.100 18.100 
18.100 

1 
Htrçipháttrincàphêhüu 
c0 

7500 
1.500 

1.500 
1.500 

1.500 
1.500 

2 
H trci phát trin h tiêu hüu 
cy 

6.000 
1.200 

1.200 
1.200 

1.200 
1.200 

3 
Htrgpháttrincâyänquá 
hiru Ca 

12.500 
2.500 

2.500 
2.500 

2.500 
2.500 

4 Htrqpháttrin1üahttuca 17.500 
3500 

3.500 
3.500 

3.500 
3.500 

5 H tn phát triên duçic 1iu 27.000 
5.400 

5.400 
5.400 

5.400 
5.400 

6 
H trçi phát tnien mig 
nguyen 1iu chat lucrng cao 

20.000 
4.000 

4.000 
4.000 

4.000 
4.000 

• 
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II Ha trq Iinh vi1rc con nuôi 17.700 3.540 3.540 3.540 3.540 3.540 

1 ll6trqchannuoibo 5.200 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 

3 Htranuôitôm 12.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

III H trçr chüng nhn 5.350 500 650 1.400 1.400 1400 

H trq xüc tin thtrong 
mi 10.300 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 

Ha trq kinh phi luem tra 
giám sat 600 120 120 120 120 120 

TONG 124.450 24.320 24.470 25.220 25.220 25.220 
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