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PHẦN I 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 

I. KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH: 

Quảng Nam có 18 huyện, thị xã, thành phố, trong đó, có 06 huyện miền núi 

cao, 03 huyện vùng trung du và núi thấp, 06 huyện đồng bằng, 02 thành phố và 01 

thị xã. Theo thống kê năm 2019, tổng diện tích tự nhiên tỉnh Quảng Nam là 

1.057.474 ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp (đất sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp có rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối, khác…) là 890.942 ha (84,24%); 

đất phi nông nghiệp 92.440 ha (8,74%); đất chưa sử dụng 74.27 ha (74.273 ha). 

Dân số toàn tỉnh khoảng 1.497.480 người, trong đó, dân số thành thị 270.028 

người, dân số khu vực nông thôn là 1.159.693 người; số người thuộc lực lượng lao 

động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc có 871.737 người, trong đó, lao động ở khu 

vực thành thị có 217.341 người; khu vực nông thôn có 654.396 người. 

Địa hình phức tạp, đồi núi chiếm trên 3/4 diện tích, phân ra 3 vùng rõ rệt: 

vùng trung du miền núi, vùng đồng bằng và vùng cát ven biển. Địa hình vùng núi 

có độ cao so với mực nước biển trung bình từ 700 - 800m, cao nhất là đỉnh núi 

Ngọc Linh (2.598 mét), độ dốc lớn, hướng thấp dần từ Tây sang Đông, địa hình 

đặc trưng có dạng bát úp và lượn sóng, mức độ chia cắt trung bình; vùng đồng 

bằng ven biển gồm những đồng bằng nhỏ hẹp phía Đông và vùng cồn cát, bãi cát 

ven biển. Đất đai ở Quảng Nam đa phần có độ phì thấp, tính chất lý, hóa tính của 

đất ít thuận lợi cho canh tác nông nghiệp; các nhóm đất phổ biến đó là: đất đỏ 

vàng: 758.637 ha, chiếm 72,88%; đất mùn đỏ trên núi: 126.477 ha, chiếm 12,15%; 

đất phù sa: 50.802 ha, chiếm 4,9%; đất cồn cát ven biển: 35.233 ha, chiếm 3,4%; 

đất thung lũng, đất dốc tụ: 9.335 ha, chiếm 0,90%... 

Điều kiện khí hậu, thời tiết: Tỉnh Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt 

đới gió mùa, chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ Tháng 1 đến Tháng 8, mùa mưa từ 

Tháng 9 đến Tháng 12. Nhiệt độ trung bình hàng năm 26,8
o
C; lượng mưa trung 

bình hàng năm 2.354 mm, mưa tập trung vào các tháng 9 – 12; độ ẩm không khí 

trung bình 84%. Trên địa bàn tỉnh có 2 sông chính: Sông Thu Bồn và Sông Vu 

Gia. Hệ thống sông Thu Bồn có 78 con sông nhỏ, bắt nguồn từ phía Tây và Tây 

Nam của tỉnh; hệ thống sông Vu Gia có 4 con sông nhỏ hợp thành, bắt nguồn từ 

huyện Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, nằm phía Bắc của tỉnh; ngoài ra, trên 

địa bàn tỉnh còn có các sông như: Tam Kỳ, Trường Giang, Ly Ly, Vĩnh Điện, Bà 

Rén... 
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II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƢ NGHIỆP 

TỈNH QUẢNG NAM: 

Giai đoạn 2016-2020, sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Nam chịu nhiều tác 

động bất lợi về thiên tai như: hạn hán, bão lụt, nhiễm mặn, rét lạnh; dịch bệnh trên 

gia súc, gia cầm, cây trồng và biến động của thị trường. Tuy vậy, ngành nông 

nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, thu nhập của dân cư nông thôn tiếp 

tục được cải thiện, đóng góp quan trọng vào sự ổn định kinh tế - xã hội toàn tỉnh. 

1. Về kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: 

Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp
(1)

, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Quảng Nam đã ban hành 07 

quy hoạch
(2)

; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp với tình 

hình thực tiễn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng. Đã tiến hành rà soát, điều chỉnh và bổ sung xây 

dựng các quy hoạch, đề án sản xuất nông, lâm, thủy sản như: Quy hoạch trồng 

rừng phòng hộ ven biển gắn với du lịch, quy hoạch thủy sản, quy hoạch phát triển 

chăn nuôi và sắp xếp dân cư phù hợp với phát triển kinh tế xã hội vùng Đông và 

vùng Tây của tỉnh 
(3)

; ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, 

nông thôn phát triển 
(4)

. 

2. Tình hình sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản toàn tỉnh: 

Chuyển dịch cơ cấu ngành đã đạt được kết quả tích cực, tỷ trọng ngành nông 

nghiệp trong GRDP giảm từ 14,66% (Năm 2015) xuống còn 11,9% (Năm 2019). 

Giá trị tổng sản phẩm nông, lâm, thủy sản (GRDP theo giá 2010) giai đoạn 2016 – 

2020 tăng bình quân đạt 4,21%/năm so với kế hoạch là 4%/năm
(5)

. Trong cơ cấu 

nội bộ ngành giảm tương đối tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng 

giá trị sản xuất lâm nghiệp, thủy sản
(6)

. Giá trị sản xuất nội bộ ngành trong nông 

                                                           
(1)

 Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 

899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triểrn bền vững”. 

(2)
 Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng; Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh; Quy hoạch bảo tồn và 

phát triển cây dược liệu; Quy hoạch Quế Trà My; Quy hoạch Thủy sản; Quy hoạch phát triển chăn nuôi tập trung; 

Quy hoạch Thủy lợi. 

(3)
 Theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực 

hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.  

(4)
 Cơ chế khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; cơ chế 

khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu; chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; cơ chế khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản; cơ chế bảo tồn và phát 

triển cây Quế Trà My; cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh; cơ chế về kiên cố hóa kênh mương 

và phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu. 

(5)
 Giá trị sản phẩm ngành nông, lâm thủy sản (GRDP) theo NGTK: Năm 2015: 5.980 tỷ; năm 2016: 6.205 tỷ; năm 

2019: 7.235; ước năm 2020: 7.350 tỷ. 

(6)
 Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp (GO) còn xấp xỉ 60% (năm 2015: Nông nghiệp, Lâm nghiêp, Thủy sản 

tương ứng: 63,76%, 7,88%, 28,36%, năm 2019: 59,89%, 10,47%, 29,64% ).  
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nghiệp, trồng trọt chiếm tỷ trọng 59,9%, đạt mục tiêu kế hoạch tái cơ cấu đến năm 

2020 là <60%.  

2.1. Trồng trọt: 

Kết quả của việc tái cơ cấu, chuyển đổi cây trồng đã góp phần tăng giá trị 

trồng trọt trên 1 ha canh tác: Từ 75,3 triệu đồng/ha năm 2015, năm 2019 đạt 

khoảng 88 triệu đồng/ha tăng 12,7 triệu đồng/ha so năm 2015, tăng 4,0%/năm, năm 

2020 đạt khoảng 92 triệu đồng/ha, đạt mục tiêu kế hoạch là  90 triệu đồng/ha. 

Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đã có chuyển biến tích cực, với 

gần 5.000 ha canh tác, tăng 3.500 ha so năm 2015; phương thức sản xuất hướng 

thâm canh cao, hàng hoá, tập trung ngày càng phát triển. Đặc biệt, 5 năm qua, diện 

tích sản xuất cây trồng cạn ngắn ngày như: lạc, ngô, dưa hấu, rau đậu thực phẩm 

được mở rộng. Tình hình sản xuất một số loại cây: 

- Cây rau, đậu các loại: Diện tích cây rau các loại (bao gồm rau ăn lá, rau ăn 

quả) năm 2019 đạt 12.951 ha (Đông xuân: 6.984 ha, Hè thu: 5.966,8 ha); sản lượng 

cả năm đạt 289.899 tấn; tổng giá trị sản xuất vào khoảng 1.317.572,17 triệu đồng. 

Diện tích cây đậu các loại (cả năm) đạt 5.623,3 ha; sản lượng đạt 9.983,4 tấn; riêng 

cây Đu đủ có tổng diện tích là 128,5 ha; diện tích trồng Đu đủ có sự gia tăng từ 

76,2 ha (2016) lên 128,5 ha (tăng 1,69 lần); sản lượng thu hoạch hằng năm đạt 

1.816 tấn, giá trị sản xuất đạt 7.231,5 triệu đồng (
7
). 

 - Hoa, cây cảnh: Diện tích trồng hoa cả năm đạt 222,3 ha, tổng giá trị sản 

xuất đạt 29.390,98 triệu đồng; diện tích trồng cây cảnh khoảng 159,9 ha (Mai, 

Quất, Cây bon sai…), tổng giá trị sản xuất các loại cây cảnh (năm 2019) đạt 

5.110,14 triệu đồng (
8
). 

(Kèm theo phụ lục 1a). 

 - Một số loại cây ăn quả phổ biến: Tổng diện tích trồng cây ăn quả là 

8.241,5 ha; tổng giá trị sản xuất các loại cây ăn quả đạt 404.548 triệu đồng/năm.  

 + Cây Chuối: Tổng diện tích đất trồng chuối là 4.087,2 ha (chiếm 49,59% 

tổng diện tích trồng cây ăn quả), tổng sản lượng thu hoạch đạt 63.365 tấn, tổng giá 

trị sản xuất 237.127 triệu đồng/năm; diện tích Chuối sụt giảm trong năm 2017, từ 

4.563 ha (năm 2016), xuống còn 3.996 ha, tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, diện 

tích trồng chuối không giảm và giữ ổn định (
9
). 

                                                           
(

7
) Cây rau được trồng hầu hết ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhưng tập trung chủ yếu tại các huyện khu vực 

đồng bằng như: Duy Xuyên (3.503,3 ha), Điện Bàn (2.971,1 ha), Đại Lộc (1.760,1 ha), Thăng Bình (1.387,5 ha); 

Các địa phương có diện tích trồng đậu lớn như: Nam Giang (1.697,8 ha), Đại Lộc (1.181,7 ha), Điện Bàn (929,8 ha), 

Duy Xuyên (472,2 ha); cây đu đủ chủ yếu tập trung tại các huyện: Đại Lộc (36,4 ha), Quế Sơn (16 ha), Thăng Bình 

(12,3ha), Tiên Phước (10,1 ha). 

(
8
) Khu vực sản xuất hoa chủ yếu tại các địa phương: Điện Bàn (150,5 ha); Hội An (27,9 ha); Đại Lộc (16,3 ha); 

Thăng Bình (7,9 ha); Tam Kỳ (6,3 ha); Hiệp Đức (6,2 ha)… Qua các năm, diện tích trồng hoa tăng từ 167 ha (năm 

2016) lên 222,5 ha (năm 2019) (tăng 1,33 lần); diện tích trồng cây cảnh qua các năm: Năm 2016 (112 ha), Năm 

2017 (143,3 ha), Năm 2018 (159,9 ha). 

(
9
) Cây chuối  tập trung nhiều nhất ở các huyện như Tiên Phước (815,8 ha), Đại Lộc (659,0 ha), Đông Giang (657,6 

ha), Nam Giang (350,8 ha), một số huyện có diện tích trồng từ 150 ha đến dưới 230 ha là Duy Xuyên, Phước Sơn, 

Bắc Trà My, Nam Trà My… 
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+ Cây Dứa: Tổng diện tích hiện có đạt 1.817,7 ha (chiếm khoảng 22% tổng 

diện tích cây ăn quả); sản lượng thu hoạch hàng năm đạt 24.600 tấn, giá trị sản 

xuất 80.902 triệu đồng/năm (
10

).  

+ Một số cây có múi: Cây bưởi có tổng diện tích gần 373,2 ha (4,52% tổng 

diện tích cây ăn quả), diện tích cây Bưởi có sự gia tăng từ 143 ha (năm 2016) lên 

373,2 ha (năm 2019); cây Thanh Trà chủ yếu được trồng tại xã Tiên Hiệp, huyện 

Tiên Phước (huyện Tiên Phước đã phê duyệt Dự án phát triển cây Thanh trà, xã 

Tiên Hiệp giai đoạn 2017-2025, với mục tiêu mở rộng diện tích Thanh Trà lên 210 

ha); tổng diện tích cam hiện có đạt trên 238 ha (chiếm 2,88% tổng diện tích cây ăn 

quả), diện tích Cam có sự gia tăng từ 150ha (năm 2016) lên 238 ha (năm 2019); 

tổng diện tích hiện cây Quýt hiện có là 95,4 ha, và tăng nhanh trong các năm gần 

đây, từ 48 ha (năm 2016) lên 95,4 ha (năm 2019), tổng sản lượng thu hoạch đạt 

431 tấn, giá trị sản xuất đạt 4.594,98 triệu đồng (
11

). 

+ Cây Mít: Tổng diện tích hiện nay khoảng 399 ha (chiếm 4,8% tổng diện 

tích trồng cây ăn quả); sản lượng thu hoạch hằng năm đạt trên 4.500 tấn; tổng giá 

trị sản xuất đạt 19.398,2 triệu đồng/năm (
12

). 

+ Cây Sầu riêng: Tổng diện tích trồng cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh hiện 

nay chỉ có 12 ha (chiếm tỷ lệ 0,15% tổng diện tích đất trồng cây ăn quả cả tỉnh); 

diện tích Sầu riêng tăng từ 5,4 ha (2016) lên 12 ha (năm 2019); tổng sản lượng thu 

hoạch hằng năm đạt tầm 80 tấn; giá trị sản xuất mang lại 834,24 triệu đồng (
13

). 

 + Cây ổi: Tổng diện tích hiện có là 110,6 ha (chiếm 1,34% tổng diện tích các 

loại cây ăn quả), diện tích trồng mới hàng năm trung bình đạt 3,5 ha; tổng sản 

lượng thu hoạch đạt 829 tấn/năm, tổng giá trị sản xuất đạt 4.675,5 triệu đồng/năm 

(
14

). 

 + Cây Măng cụt: tổng diện tích là 63 ha (0,76% tổng diện tích trồng cây ăn 

quả cả tỉnh), trong đó, chủ yếu tập trung tại các huyện đó là: Huyện Tiên Phước 

(63 ha), huyện Nông Sơn (0,5 ha), Huyện Đông Giang (0,2 ha)… Diện tích Măng 

cụt tăng từ 51 ha (năm 2016) lên 63 ha (năm 2019), chủ yếu là việc trồng mới diện 

tích măng cụt tại huyện Tiên Phước; năng suất bình quân đạt 46,8 tạ/ha, sản lượng 

thu hoạch cả năm đạt 155 tấn, giá trị sản xuất mang lại đạt 2.170 triệu đồng (
15

). 

                                                           
(

10
) Cây dứa  được trồng chủ yếu tại các huyện: Đại Lộc (1.286,4 ha), Nam Giang (368,7 ha), Tây Giang (53,9 ha), 

Đông Giang (37 ha). 

(
11

) Diện tích trồng bưởi chủ yếu tập trung tại huyện Tiên Phước (160 ha); Nông Sơn (36,4 ha); các huyện có trên 10 

ha bưởi (Núi Thành, Phú Ninh, Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang, Đại Lộc); được trồng tại hầu hết các địa 

phương trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, tập trung đa phần tại các huyện miền trung du, miền núi của tỉnh; một số huyện 

có diện tích trồng cam lớn trong tỉnh như: Tây Giang (85,0 ha); Tiên Phước (47,0 ha), Nam Giang (17,4 ha), Bắc 

Trà My (17,3 ha), Đông Giang (12,2 ha); Quýt trồng tập trung chủ yếu các huyện Tiên Phước (50,9 ha); Nông Sơn 

(17,4 ha); Hiệp Đức (8,9 ha), Bắc Trà My (5 ha);  

(
12

) Chủ yếu trồng tại các huyện như Tiên Phước (130,2 ha), Duy Xuyên (55,2 ha), Núi Thành (40 ha),…; 

(
13

) Sầu riêng trồng nhiều nhất ở huyện Nông Sơn (5,9 ha), còn lại tại huyện Phú Ninh (02 ha), Bắc Trà My (1,7 ha), 

Tiên Phước (1,6 ha), các huyện Thăng Bình, Đông Giang lần lượt là 0,2; 0,6 ha 

(
14

) Ổi được trồng chủ yếu được ở khu vực các huyện khu vực đồng bằng, thị xã như: Huyện Núi Thành (53,9ha), 

Thăng Bình (11,2ha), Điện Bàn (10,1ha), Quế Sơn (10 ha), Nông Sơn (5,3 ha), Duy Xuyên (4 ha)… 

(
15

) Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Tiên Phước (tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án phát triển kinh 

tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du Xứ Quảng giai đoạn 2017-2025_Tháng 
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 + Cây lòn bon: Theo số liệu thống kê năm 2016, tổng diện tích cây Lòn bon 

trên địa bàn tỉnh là 281 ha, sản lượng bình quân hàng năm đạt 650 tấn. Cây Lòn 

bon chủ yếu tập trung tại một số huyện: Tiên Phước, Đại Lộc,… Theo báo cáo của 

huyện Tiên Phước, tính đến năm 2020, tổng diện tích Lòn bon khoảng 350 ha (chủ 

yếu tại xã Tiên Châu 160 ha, hiện đã mở rộng ra các xã Tiên Lãnh, Tiên Cảnh, 

Tiên Mỹ, Tiên Kỳ: 120 ha); hiện nay, diện tích cho thu hoạch khoảng 150ha, năng 

suất bình quân năm 2020 đạt 20 tạ/ha, tổng sản lượng bình quân vào khoảng 1.000 

tấn (thời điểm được mùa, năng suất bình quân Lòn bon đạt trên 100 tạ/ha); tại 

huyện Đại Lộc (xã Đại Sơn), Lòn bon chủ yếu từ rừng tự nhiên, theo báo cáo của 

huyện, hiện nay, diện tích Lòn bon chỉ còn khoảng 04 ha (tại thôn Đồng Chàm, xã 

Đại Sơn), được nhân dân khoanh nuôi, khai thác. 

- Một số loại cây khác: Tổng diện tích Hồ tiêu toàn tỉnh khoảng 262,7 ha; 

sản lượng thu hoạch hằng năm đạt khoảng 420 tấn, giá trị sản xuất đạt trên 20.300 

triệu đồng; tổng diện tích chè búp hiện có là 71,5ha, sản lượng thu hoạch khoảng 

700 tấn/năm (chè búp tươi), giá trị sản xuất đạt 11.250 triệu đồng; tổng diện tích 

chè lá hiện nay là 541,6 ha, sản lượng thu bình quân/năm đạt 1.600 tấn (Lá tươi), 

giá trị sản xuất đạt 8.657 triệu đồng (
16

) 

 (Kèm theo phụ lục 1b) 

2. Chăn nuôi: 

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2019 ước đạt 3.539.579 triệu đồng, 

năm 2020, ước đạt 3.535.925 triệu đồng, bình quân giai đoạn (2016-2020) đạt 

3.437.669 triệu đồng (tăng 34%, 864.270 triệu đồng) so với giai đoạn (2011-2015). 

Chăn nuôi bò ổn định và có tăng từ  167.881 con (năm 2019) lên khoảng 174.000 

(năm 2020); chăn nuôi lợn bị sụt giảm mạnh (do bị tác động bởi giá cả thị trường, 

từ cuối năm 2016 đến tháng 6/2017, giá bán thịt lợn hơi giảm mạnh và ảnh hưởng 

của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh kể từ tháng 5/2019), đàn lợn 

giảm từ 475.285 con xuống còn 295.000 con năm 2020. Chăn nuôi gia cầm phát 

triển tốt, đàn gia cầm tăng 5,586 triệu con (năm 2015) lên trên 8,500 triệu con 

(năm 2020), tăng hơn 1,5 lần, đầu ra sản phẩm ổn định, giá trị sản xuất tăng 34% 

so với giai đoạn 2011-2015. 

Phương thức chăn nuôi tập trung phát triển, số lượng cơ sở chăn nuôi lớn 

tăng dần, theo đó tỷ trọng sản xuất chăn nuôi quy mô tập trung cũng tăng dần qua 

                                                                                                                                                                                           
12/2020), thì tổng diện tích Măng cụt trên địa bàn huyện đạt 150 ha (năm 2020), tăng 2,38 lần so với năm 2015, sản 

lượng đạt trên 200 tấn/năm (của phần diện tích cây cho thu hoạch là 50ha, năng suất bình quân 7,5 tấn/ha), doanh 

thu gần 30.000 triệu đồng. 

(
16

) Cây tiêu chủ yếu được trồng tại các huyện khu vực miền núi thấp (Tiên Phước: 70,2ha; Hiệp Đức: 26,1 ha), các 

huyện đồng bằng (Phú Ninh: 66,4 ha, Quế Sơn: 26,7ha, Thăng Bình: 20,2 ha, Duy Xuyên 12,7 ha,…); một số địa 

phương có trồng tiêu, nhưng diện tích không lớn: Tam Kỳ, Nông Sơn, Bắc Trà My. Theo báo cáo của huyện Tiên 

Phước, diện tích Tiêu Tiên Phước tăng từ 150 ha (năm 2015) lên 160 ha (năm 2020), nhiều mô hình trồng tiêu khá 

lớn (trên 324 mô hình trồng mới Tiêu có quy mô 100 gốc, 4 mô hình 500-1.000 gốc), 01 trang trại trồng tiêu 3 ha; 

tổng doanh thu bình quân hàng năm đạt gần 40.000 triệu đồng. Cây chè tập trung chủ yếu tại huyện Đông Giang 

(149 ha), Tiên Phước (224,2 ha), Nam Trà My (53,9 ha), Núi Thành (31,0 ha), Quế Sơn (26,5 ha), Đại Lộc (12,5 

ha)… 
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các năm. Hiện có hơn 178 cơ sở chăn nuôi tập trung, tăng 37% so với năm 2015. 

Đồng thời có sự chuyển dịch chăn nuôi tập trung từ vùng có mật độ dân cư cao đến 

vùng có mật độ dân cư thấp. Các hình thức liên kết sản xuất trong chăn nuôi phát 

triển: Có 69 cơ sở chăn nuôi gia công gà thịt và heo thịt cho Công ty cổ phần chăn 

nuôi CP Việt Nam và Công ty Cổ phần Thái Việt Swine line, người chăn nuôi chủ 

động được một số khâu đầu vào, giảm chi phí đầu tư ban đầu, năng suất, sản lượng và 

giá bán sản phẩm ổn định; trình độ quản lý, kỹ thuật được nâng lên, chủ động trong 

tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 6.000 cơ sở, hộ gia đình chăn 

nuôi áp dụng phương pháp xử lý chất thải bằng hầm biogas và xử lý chất thải bằng 

đệm lót sinh học. Hầu hết các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh đều ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi và mức độ ứng dụng ngày càng cao, sử dụng 

con giống chất lượng. 

(Kèm theo phụ lục 1c) 

3. Nuôi trồng thủy sản: 

Diện tích nuôi trồng thủy sản tương đối ổn định, tổng diện tích nuôi hàng 

năm từ 6.500 - trên 8.000 ha, trong đó, diện tích nuôi nước ngọt là 5.000 ha (nuôi 

cá ao gần 1.000 ha, nuôi cá hồ chứa khoảng 4.000 ha), nuôi thủy sản nước lợ 

khoảng 2.000 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản có tăng qua các năm: Năm 2015 

đạt 19.500 tấn, năm 2017 đạt 21.300 tấn, năm 2019 đạt 27.356 tấn. Nhìn chung, 

việc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất đã tạo ra sản lượng 

nuôi trồng thủy sản lớn, giá trị sản phẩm cao và nâng cao hiệu quả kinh tế trong 

nuôi trồng thủy sản Quảng Nam những năm qua. 

4. Lâm nghiệp: 

Độ che phủ rừng tăng hằng năm, năm 2019 đạt 59,44% (năm 2015 là 

51,5%). Khối lượng khai thác gỗ rừng trồng tăng nhanh, năm 2019 đạt khoảng 

1.320.000 m
3
 (năm 2015: 844.060 m

3
); năng suất rừng và chất lượng rừng được 

nâng cao, tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo 

chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp; phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ; 

năng suất rừng từ 70,8 m
3
/ha trong năm 2015, đến năm 2019 đạt trên 80 m

3
/ha; 

tổng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng FSC là trên 4.327 ha, dự kiến 

năm 2020 là 9.320 ha, đạt 93,20% KH đề ra (năm 2016: 1.708 ha).  

Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, nhiều dự án, chương 

trình, phát triển rừng, trồng rừng và trồng rừng trong nhân dân
(17)

; công tác khoán 

quản lý bảo vệ rừng hơn 1.968.438 lượt ha
(18)

, thông qua các hình thức giao khoán 
                                                           

(17)
 Dự án Dự trữ Carbon và bảo tồn đa dạng sinh học (CarBi), Dự án hành lang đa dạng sinh học Tiểu vùng Sông 

Mê Công (BCC), Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng Quảng Nam (KfW10), Chương trình hỗ trợ 

các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, Trồng rừng thay thế, Dự án Trường Sơn Xanh,...  

(18)
 Trong đó: Khoán bảo vệ rừng theo Chương trình 30a là 11.703,00 lượt ha; khoán rừng phòng hộ theo dự án 

Bảo vệ và phát triển rừng chuyển sang là 15.270,56 lượt ha; từ nguồn vốn dự án Bảo vệ và phát triển rừng chuyển 

sang CTMTPTLNBV là 37.646,49 lượt ha; khoán rừng đặc dụng theo QĐ số 24 là 62.691,80 lượt ha; khoán dự án 

KfW10 là 31.185,00 lượt ha; khoán dự án BCC là 9.099,00 lượt ha; khoán dự án GCF là 83,37 lượt ha; khoán theo 

Nghị định số 75/2015/NĐ-CP là 211.301,47 lượt ha và khoán theo Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: 

1.109.893,34 lượt ha.   
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như giao cho hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư, tổ đội quản lý bảo vệ rừng. 

Diện tích rừng trồng mới tập trung bình quân trên 18.300 ha/năm
(19)

.  

Việc triển khai thực hiện các cơ chế hỗ trợ phát triển dược liệu, sâm Ngọc 

Linh, quế Trà My, thuê môi trường rừng đạt kết quả, trong đó đã hỗ trợ giống để 

trồng 433,9 ha cây dược liệu (Ba kích: 178,15 ha, Đảng sâm: 117,45 ha, Sa nhân: 

138,30 ha). Xây dựng được 4 vườn bảo tồn (Đảng sâm, Sa nhân, Ba kích, diện tích 

25 ha), trồng mới 433,9 ha cây dược liệu; có khoảng 3.500 hộ tham gia phát triển 

cây sâm Ngọc Linh từ nguồn vốn tín dụng; mở rộng diện tích gần 1.000 ha cây 

quế
(20)
. Đến nay, có 09 tổ chức thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh, với 

diện tích 313,57 ha, có 29 nhóm hộ với 453 hộ gia đình tại 6 xã (Trà Linh, Trà 

Cang, Trà Nam, Trà Leng, Trà Dơn, Trà Tập) với diện tích 428,96 ha. 

6. Thủy lợi và hạ tầng phục vụ sản xuất khác: 

Từ năm 2016 đến nay, đã đầu tư kiên cố hoá được khoảng 700 km kênh 

mương loại III, 246 công trình thuỷ lợi nhỏ và 145 công trình thuỷ lợi đất màu, 

Đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư được 262 trạm bơm điện, 867 đập dâng và kiên cố 

được 2.340km/3.734km kênh mương các loại, tỷ lệ kiên cố đạt 62,66% (theo mục 

tiêu KH 60%), hiện tại còn 1.394 km kênh mương các loại chưa được kiên cố 
(21)

. 

Đến năm 2020, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam đạt khoảng 87.300 ha. Các công trình hồ chứa nước: Khe Tân, 

Thạch Bàn, Đập Phấn, Nước Rôn, Chấn Sơn, Hố Giếng, Hố Quờn ... đã hoàn thành 

và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, đang đầu tư xây dựng mới 03 hồ chứa nước (Hố 

Do, huyện Thăng Bình; Lộc Đại, huyện Quế Sơn; Phước Hòa, huyện Hiệp Đức). 

Qua đó, đảm bảo năng lực, diện tích tưới của từng công trình và tăng 680 ha.  

7. Đầu tƣ, liên kết trong sản xuất nông nghiệp: 

Các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn có bước phát triển (
22

). 

Từ chủ trương, cơ chế của tỉnh, có trên 400 doanh nghiệp/2.946 doanh nghiệp đã 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trong đó, lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, 

lâm, thuỷ sản, có hơn 164 dự án đã và đang đầu tư, đăng ký thực hiện dự án, cụ 

thể: Lĩnh vực lâm nghiệp, dược liệu 45 dự án đầu tư; lĩnh vực thuỷ sản và hạ tầng 

                                                           
(19)

 Số liệu NGTK từ 2016 – 2020: 15.373 ha, 17.679 ha, 18.892 ha, 19.600 ha, 20.200ha; 

(20)
 Trong đó, năm 2018 trồng được 153 ha (tập trung 70 ha, phân tán 13 ha, trồng xen 70 ha, xây dựng rừng 

giống chuyển hóa 10 ha tại huyện Nam Trà My, chăm sóc bảo vệ cây trội 60 cây (30 cây ở Phước Sơn, 30 cây ở 

Nam Trà My)). Năm 2019, hỗ trợ phát triển 834,5 ha (diện tích trồng tập trung: 356,5 ha; trồng phân tán: 478 ha, hỗ 

trợ trồng xen: 83,2 ha, chăm sóc rừng giống chuyển hóa: 4,0 ha; chăm sóc cây trội: 60 cây).  

(
21

) Theo Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 về Cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy 

lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, trung bình mỗi năm đầu tư kiên cố khoảng 100km 

kênh mương loại III, 10 công trình thủy lợi đất màu và 10 công trình thủy lợi nhỏ. Bình quân hàng năm đã hỗ trợ 104,6 tỷ 

đồng (trong đó: kênh mương 70 tỷ đồng, thủy lợi đất màu 10 tỷ đồng và thủy lợi nhỏ 24,6 tỷ đồng).  
(22)

 Liên kết sản xuất: có trên 26 doanh nghiệp, trong đó có 07 doanh nghiệp chủ lực liên kết sản xuất giống úa 

(trên 4.000ha/năm), giống đậu xanh (300ha/năm): Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Quảng Nam, Công ty 

giống cây trồng Trung ương, Công ty giống cây trồng miền Trung - Tây Nguyên, Công ty giống cây trồng Miền 

Nam…; Liên kết tiêu thụ nông sản: có trên 04 doanh nghiệp ổn định liên kết tiêu thụ nông sản sắn (Công ty CP 

Focosev), ngô (Công ty CP hạt giống CP Việt Nam và Công ty TNHH Hoàng My) và dưa leo, ớt… (Công ty TNHH 

TM và XK Việt Thắng)...; Liên kết, đầu tư trong khai thác hải sản: Công ty CP Thiết bị hàng hải MeCom, Cty CP 

Điện tử hàng hải Fruno, Cty TNHH Điện tử Viễn thông Hải Đăng... 
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thuỷ sản 11 dự án; lĩnh vực chăn nuôi và xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 

tập trung 40 dự án; lĩnh vực trồng trọt rau, củ, quả, nấm có 25 dự án; sản xuất 

giống, ứng dụng công nghệ cao 11 dự án; chế biến sản phẩm nông nghiệp và một 

số lĩnh vực khác (tích tụ ruộng đất, đa mục tiêu) có 26 dự án, kể cả ở các huyện 

vùng núi đã có tác động tích cực đến kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn.  

8. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ và khuyến nông: 

- Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, mô hình cánh đồng lớn 

đã nâng tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp khâu làm đất bình quân toàn tỉnh lên 

90,1%, khâu thu hoạch lúa bằng cơ giới đạt trên 80%. Đến nay, toàn tỉnh có 717 

máy gặt đập liên hợp; 897 máy cày 4 bánh; 7 máy sấy, 455 máy cày nhỏ đã tác 

động làm tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. 

- Du nhập, ứng dụng các giống cây trồng, con vật nuôi như: Giống lạc mới 

(L23, L18, LDH 01, TB25...); giống ngô lai F1, giống ngô ngắn ngày (SSC586, 

CP333…); măng tây xanh giống Thái Lan nhập nội, hạt giống lai F1, giống keo lai 

nuôi cấy mô, keo ngoại (Úc); Giống vịt biển, cá lăng nha đuôi đỏ, cua xanh từ 

giống cua bột sản xuất nhân tạo, cá đối mục để tăng năng suất, sản lượng. Bên 

cạnh đó, người nông dân còn sử dụng màng phủ nilon trong trồng trọt; công nghệ 

nhà lưới và lưới che; ứng dụng hệ thống tưới phun mưa, tưới bán tự động; ứng 

dụng công nghệ sinh học bằng các chế phẩm sinh học, vi sinh (Trichoderma sp. – 

BIMA, FPB…) để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ phục 

vụ cho sản xuất lạc, rau, dưa, hoa…. 

- Ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học, công nghệ biogas trong xử lý chất 

thải trong chăn nuôi; chế biến thức ăn tại chỗ và giảm giá thành phục vụ cho chăn 

nuôi bò thâm canh, đầu tư nâng quy mô đàn phù hợp, phát triển mạnh chăn nuôi 

nông hộ ở các địa phương như: Điện Bàn, Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, 

Hiệp Đức... Nuôi tôm với quy trình kỹ thuật nuôi tiên tiến, công nghệ sinh học 

mới, hình thức nuôi thâm canh, theo hướng VietGAP, đặc biệt trong nuôi tôm thẻ 

chân trắng trên ao lót bạt ở vùng cát ven biển và vùng cao triều.  

Chuyển đổi các đối tượng nuôi mới, có giá trị kinh tế cao nhằm đa dạng hóa 

đối tượng nuôi, giúp tăng được năng suất, chất lượng và giá trị. Nuôi xen canh 

(nuôi ghép) một số đối tượng thủy sản nước lợ như tôm, cua, cá; nuôi luân canh 

tôm sú - rong câu,... tại khu vực vùng triều. Trong các năm gần đây nuôi cá lồng bè 

của tỉnh phát triển khá mạnh
(23)

, với các đối tượng có giá trị kinh tế như: Cá diêu 

hồng, lăng nha đuôi đỏ trên các hồ thủy lợi, thủy điện và một số đối tượng nuôi ở 

vùng mặn, lợ như: cá mú, cá hồng. 

- Trong lâm nghiệp, phát triển trồng rừng thâm canh (như Keo lai nuôi cấy 

mô, trồng xen ghép các loài cây thân gỗ với loại cây nông nghiệp ngắn ngày, chuối 

xen keo lai, sắn xen bời lời đỏ, đảng sâm xen ngô nếp...), đã tận dụng không gian 

                                                           
(23)

 Nuôi cá nước ngọt khoảng 470 lồng trong các hồ thủy lợi, thủy điện và trên sông Tam Kỳ; năng suất 1,5- 2,5 

tấn/lồng/vụ tùy đối tượng nuôi (có thể nuôi 2 vụ/năm) và nuôi cá lồng trên sông nước mặn, lợ (dìa, mú, hồng, chẽm) 

240 lồng, sản lượng khoảng 1 tấn/lồng; sản lượng từ nuôi cá lồng hàng năm trên 2.000 tấn. 
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của hệ thống sản xuất, vừa khai thác hợp lý có hiệu quả đất lâm nghiệp, nâng cao 

năng suất cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích. 

III. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƢỜN (KTV), KINH TẾ 

TRANG TRẠI (KTTT) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỜI GIAN QUA: 

1. Công tác vận động, tuyên truyền cải tạo vƣờn tạp, phát triển KTV, 

KTTT: 

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, xây 

dựng các mô hình KTV được các cấp, các ngành, hội, đoàn thể ở địa phương quan 

tâm, chú trọng, tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức, trên nhiều phương tiện 

thông tin đại chúng. Nhiều địa phương đã tổ chức biên tập, in ấn, cấp phát hàng 

vạn tờ rơi liên quan đến các chính sách hỗ trợ; tổ chức tham quan học tập kinh 

nghiệm các mô hình làm vườn trong và ngoài tỉnh; tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, 

hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp; tổ chức các phong trào thi đua về phát 

triển KTV, KTTT. Việc tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho Nhân 

dân trong việc cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình phát triển KTV, đầu tư phát 

triển KTTT trong thời gian qua. 

2. Công tác quản lý Nhà nƣớc đối với KTV, KTTT: 

Công tác chỉ đạo phát triển KTV, KTTT được các cấp, các ngành quan tâm, 

chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhiều địa phương cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo phát 

triển KTV, KTTT. Giai đoạn 2006-2016, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã ban 

hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích, phát triển KTV, KTTT trên 

địa bàn tỉnh; cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương đã đưa chương trình phát triển 

KTV, KTTT vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND cấp huyện, các 

kế hoạch, đề án, chương trình thực hiện (Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức…)... 

Nhờ vậy, đã tạo được động lực, khuyến khích, động viên Nhân dân cải tạo vườn 

tạp, phát triển vườn đồi, vườn rừng, trang trại với quy mô đầu tư ngày càng lớn; 

nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, con vật nuôi theo hướng 

sản xuất hàng hóa, góp phần vào sự phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản 

của địa phương, tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện tốt các 

Chương trình mục tiêu giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. 

3. Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ KTV, KTTT giai đoạn 

2006 – 2016: 

3.1. Giai đoạn 2006-2010: 

Giai đoạn này, tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 

53/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của HĐND tỉnh Quảng Nam về tiếp tục phát 

triển KTV, KTTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2006-2010 (
24

). 

                                                           
(

24
) Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại của địa phƣơng trong những năm qua: 
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- Đối với KTV: Diện tích hỗ trợ cải tạo vườn tạp đến năm 2010 đạt 12.254,2 

ha, trong đó, giai đoạn 2006-2010 thực hiện 7.380,7 ha, đạt 147 % so với Nghị 

quyết số 53/2006/NQ-HĐND (5.000 ha); diện tích mở mới vườn đồi, vườn rừng 

đạt 9.423,3 ha, trong đó, giai đoạn 2006-2010 thực hiện 5.731,7 ha, đạt 114,63 % 

so với Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND (5.000 ha). Tổng vốn đầu tư đạt 223.961 

triệu đồng, trong đó, vốn vay 77.242 triệu đồng (36,3%), vốn tự có đạt 134.274 

triệu đồng (60%), vốn khác 3,7%; tổng giá trị sản lượng hàng hóa KTV (giai đoạn 

2006-2010) đạt 1.165.907 triệu đồng, bình quân 233.181,4 triệu đồng/năm; tổng số 

lao động làm việc trong khu vực này là 62.984 lao động, trong đó, lao động thường 

xuyên là 38.913 người, lao động thời vụ là 25.546 người.  

- Đối với KTTT: Tổng số trang trại tính đến năm 2010, toàn tỉnh có 1.165 

trang trại theo tiêu chí quy định tại Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-

TCTK ngày 13/6/2000 giữa Bộ Nông nghiệp&PTNT và Tổng cục Thống kê, trong 

5 năm (2006-2010), toàn tỉnh tăng 249 trang trại. Trong đó, có 105 trang trại cây 

hằng năm, chiếm 9,01%; 330 trang trại cây lâm nghiệp, chiếm 28,32%; 267 trang 

trại chăn nuôi, chiếm 22,91 %; 207 trang trại thuỷ sản, chiếm 17,76 % và 256 trang 

trại tổng hợp, chiếm 21,97%; đã cấp giấy chứng nhận cho 197 trang trại, đạt 

16,90%; tổng diện tích trang trại là 11.189,3 ha, trong 5 năm (2006-2010) tăng 

7.988,3 ha và đạt 159,76% so với so với Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND. Diện 

tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất đạt 8.194,4 ha, đạt 73,23 

% tổng diện tích trang trại. Trong đó, 5 năm 2006-2010, đã cấp GCNQSDĐ đạt 

5.578,7 ha; lao động được sử dụng trong kinh tế trang trại là 6.351 người. Trong 

đó, lao động thường xuyên 2.469 người, lao động thuê theo thời vụ 3.112 người. 

Tổng số lao động trong khu vực KTV, KTTT trong 5 năm đạt 69.335 lao 

động, đạt 231% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND (30.000 lao 

động); tổng vốn đầu tư cho kinh tế trang trại là 225.183,1 triệu đồng, tăng 123.183 

triệu đồng so với 102.000 triệu đồng (tổng vốn đầu tư trước khi có Nghị quyết số 

53/2006/NQ-HĐND), tăng 2,2 lần. Trong đó, vốn tự có là 177.931,1 triệu đồng, 

chiếm 79 % tổng vốn, vốn vay là 32.345 triệu đồng, chiếm 14,4%, vốn khác: 

14.907 triệu đồng (6,6%); vốn đầu tư bình quân 1 trang trại đạt 193,29 triệu đồng, 

tăng 90,44 triệu đồng so với giá trị đầu tư bình quân ở thời điểm chưa có Nghị 

quyết số 53/2006/NQ-HĐND (102,85 triệu đồng). Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ 

trong 5 năm đạt 1.017.167 triệu đồng, bình quân đạt 203.433,4 triệu đồng/năm, 

tăng gấp 2,18 lần so với năm 2005 (trước khi có Nghị quyết số 53/2006/NQ-

                                                                                                                                                                                           
1. Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của HĐND tỉnh Quảng Nam về tiếp tục phát triển KTV, 

KTTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2006-2010; Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND 

ngày 04/5/2006 của HĐND tỉnh Quảng Nam về tiếp tục phát triển KTV, KTTT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2006-

2010; Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh về Ban hành Cơ chế khuyến khích phát 

triển KTV, KTTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2007-2010 (Cơ chế 44); 

2. Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Cơ chế hỗ trợ phát triển một 

số cây trồng gắn với KTV, KTTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016; Quyết định số 11/2013/QĐ-

UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định thực hiện Cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển một 

số cây trồng gắn với KTV, KTTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016 (Cơ chế 11). 
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HĐND là 93.136 triệu đồng); lợi nhuận bình quân 37.926 triệu đồng/năm; tổng giá 

trị hàng hóa, dịch vụ bao gồm KTV và KTTT trong 5 năm là 2.183.074 triệu đồng, 

đạt 145% so với mục tiêu Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND (1.500.000 triệu 

đồng). 

- Một số kết quả hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND: 

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 

về ban hành cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007-2010. Tổng nguồn kinh phí tỉnh đã giải ngân 

hỗ trợ lãi suất vay cho chủ vườn, chủ trang trại đạt 6.590,7 triệu đồng. Số chủ 

vườn, chủ trang trại được hưởng lợi là 1.692 hộ. Ngoài ngân sách tỉnh phân bổ, 

ngân sách cấp huyện đã chi hỗ trợ lãi suất đạt 2.450,57 triệu đồng, tổng số hộ được 

hưởng lợi là 638 hộ. Như vậy, tổng mức hỗ trợ lãi suất vay 9.041,2 triệu đồng, 

tổng số hộ được hưởng lợi là 2.330 hộ; bên cạnh đó, địa phương đã hỗ trợ xây 

dựng 204 mô hình, tổng kinh phí hỗ trợ 3.150,11 triệu đồng (trong đó: cấp tỉnh 

1.919,5 triệu đồng, huyện 1.230,613 triệu đồng); tổ chức được 315 lớp tập huấn, 

thu hút hơn 13.262 lượt người tham dự (trong đó, các địa phương tổ chức 221 lớp, 

cấp tỉnh 94 lớp); tổng kinh phí hỗ trợ là 569,8 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp 

tỉnh 166,8 triệu, ngân sách huyện 403 triệu đồng). 

- Đánh giá chung: 

+ Những mặt được: Chính sách hỗ trợ lãi suất vay giai đoạn này đã kịp thời 

động viên, khuyến khích nhân dân mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, 

quy mô KTV, KTTT ngày càng lớn hơn. Nhiều hộ tận dụng tốt các cơ chế hỗ trợ 

khác kết hợp với chính sách hỗ trợ lãi suất vay để sử dụng đồng vốn ngày càng 

hiệu quả. Người làm vườn, chủ trang trại được hưởng lợi trực tiếp từ nguồn kinh 

phí hỗ trợ lãi suất nên đã thanh toán lãi vay đúng thời hạn, kịp thời, tạo uy tín với 

các tổ chức tín dụng, tài chính nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cho vay. 

Nhìn chung, chính sách hỗ trợ lãi vay đã phát huy tác dụng rất tích cực trong việc 

thúc đẩy đầu tư, phát triển KTV, KTTT. Việc hỗ trợ xây dựng các mô hình phát 

triển KTV, cũng như tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đã giúp 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác nông lâm nghiệp và thủy sản, các chủ vườn, chủ 

trang trại nâng cao kiến thức, nghiệp vụ trong công tác phòng và trị bệnh, nâng cao 

năng suất, giảm rủi ro trong sản xuất…, việc hỗ trợ xây dựng các mô hình KTV đã 

có tác động lớn, tạo nhận thức, tạo ra phong trào phát triển kinh tế hộ trong Nhân 

dân, giúp cải thiện điều kiện dinh dưỡng, nâng cao thu nhập, giải quyết lao động 

nông nhàn. 
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+ Những mặt còn hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức 

thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất vay còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Công 

tác giải ngân vốn còn chậm, khối lượng thanh toán thấp so với kế hoạch được giao, 

số kết dư từ năm trước chuyển sang năm sau cao, một số địa phương xin chuyển 

nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất vay sang thực hiện nội dung khác, số lượng hộ 

hưởng lợi chưa đồng đều giữa các địa phương, nhất là ở các huyện miền núi. 

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn một số nơi còn chưa sâu sát, nhận thức về lợi ích của cơ chế cho vay 

chưa đầy đủ, Nhân dân nhiều nơi không vay vốn để phát triển KTV, KTTT, nhất là 

tại các huyện miền núi, người dân có tâm lý ngại vay vốn vì chưa có phương án 

sản xuất, sợ trả nợ vay; điều kiện thế chấp cho vay còn khó; bên cạnh đó thủ tục 

cho vay, thủ tục hưởng ưu đãi, hỗ trợ từ cơ chế vẫn còn phức tạp, đã tạo tâm lý 

ngại vay vốn.  

3.2. Giai đoạn 2010 đến năm 2016: 

Giai đoạn này, tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 

66/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh; Quyết định số 11/2013/ 

QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh: Cơ chế này chủ yếu tập trung hỗ trợ 

phát triển một số cây trồng gắn với KTV, KTTT như cây Tiêu (giống Tiên Phước), 

bưởi Thanh trà, bưởi trụ, lòn bon, măng cụt, cao su tiểu điền. Nội dung tập trung 

hỗ trợ giống và lãi suất vay. Để triển khai thực hiện cơ chế này, ngân sách tỉnh đã 

phân bổ khoảng gần 9.555 triệu đồng để hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện, 

kết quả trồng mới một số loại cây: Cao su tiểu điền đạt 268,2 ha, 11,25 ha tiêu, 8,0 

ha lòn bon,… Nhiều địa phương như Hiệp Đức, Tiên Phước ban hành cơ chế hỗ 

trợ thêm kinh phí cho các hộ tham gia thực hiện (huyện Tiên Phước bố trí thêm 

1.000 triệu đồng, huyện Hiệp Đức bố trí thêm 1.415 triệu đồng). Quá trình triển 

khai thực hiện cơ chế này được UBND tỉnh quan tâm, bố trí đủ nguồn kinh phí hỗ 

trợ. Tuy nhiên, thời điểm triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, 

trong đó: Thiếu các cơ sở sản xuất giống tập trung, nguồn cung ứng giống của một 

số loại cây còn thiếu, trong khi đó, việc công nhận và công bố các vườn ươm đủ 

điều kiện sản xuất kinh doanh cây theo quy định của Quyết định số 11/2013/QĐ-

UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh chưa thực hiện đạt kết quả; định mức hỗ 

trợ về giống cây trồng còn quá thấp so với thực tế; thời điểm triển khai cơ chế này 

cũng là lúc giá cao su xuống giá, cộng với sự ảnh hưởng của thiên tai nên người 

dân hạn chế tham gia, mở rộng diện tích; bên cạnh đó, thủ tục thực hiện hỗ trợ còn 

nhiều bất cập, rườm rà đã gây khó khăn cho người dân; các đơn vị, địa phương giải 

ngân đạt tỷ lệ thấp, nhiều địa phương bị thu hồi/điều chuyển vốn do không giải 

ngân hết hoặc giải ngân kéo dài… 
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Đối với chăn nuôi trong giai đoạn này, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ 

khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012 – 2015; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

35/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 Quy định thực hiện Cơ chế hỗ trợ khuyến 

khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012-2015. Tổng nguồn kinh phí phân bổ trong giai 

đoạn 2013-2015 là 27.628,4 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ một số nội dung về cải tạo 

chất lượng bò (Hỗ trợ bình chứa nitơ và ni tơ, tinh bò, dụng cụ phối tinh, nâng cao 

chất lượng giống lợn); hỗ trợ nâng cao chất lượng giống lợn (hỗ trợ lợn nái ngoại 

cấp bố mẹ; hỗ trợ lợn nái Móng cái…); hỗ trợ lãi suất tiền vay để đầu tư phát triển 

chăn nuôi (Hỗ trợ cho 17 trang trại và 28 hộ sản xuất có quy mô khá; hỗ trợ đầu tư 

xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung (Hỗ trợ 21 sơ sở giết mổ tập trung). 

3.3. Giai đoạn từ năm 2016 đến nay: 

Sau khi các cơ chế trực tiếp hỗ trợ cho KTV, KTTT của tỉnh kết thúc, việc hỗ 

trợ phát triển KTV, KTTT trên địa bàn tỉnh chủ yếu được lồng ghép trong các cơ 

chế, chính sách chung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hoặc một số địa 

phương trực tiếp xây dựng Đề án, kế hoạch hỗ trợ để thực hiện: 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của 

UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

(KDCNTMKM). Sau gần 5 năm triển khai thực hiện xây dựng KDCNTMKM, đến 

cuối năm 2020, toàn tỉnh đã có trên 167 thôn/135 thôn theo kế hoạch được UBND cấp 

huyện công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM. Việc hỗ trợ triển khai thực hiện nội 

dung này bao gồm cả việc hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế VAC tại các 

KDCNTMKM. Kết quả, tại nhiều địa phương, nhiều vườn nhà được hỗ trợ cải tạo, 

chỉnh trang và phát triển sản xuất để cho thu nhập, góp phần giải quyết việc làm, 

nâng cao đời sống cho người dân, tạo ra được nhiều mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” 

“Nhà, vườn kiểu mẫu” trong xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2020, toàn 

tỉnh có khoảng 1.600 vườn được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế vườn theo Quyết 

định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh, tổng kinh phí ngân sách 

tỉnh hỗ trợ gần 8.000 triệu đồng (mức hỗ trợ 5 triệu đồng/mô hình, tối đa 20 mô 

hình/thôn). 

- Thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 về việc ban 

hành quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam: Tổng kinh phí được UBND tỉnh phân bổ là 27.142 triệu 

đồng, thực hiện hỗ trợ các nội dung: Mua bình ni tơ (5 bình), hỗ trợ 179 trâu đực 

giống, 289 bò giống lai Zêbu, xây dựng 1.085 công trình khí sinh học, 401 chuồng 
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đệm lót sinh học, đào tạo 25 người làm kỹ thuật phối giống nhân tạo… Việc triển 

khai thực hiện cơ chế này nhìn chung đạt kết quả khá, đã tạo điều kiện cho chăn 

nuôi nông hộ phát triển, góp phần tăng thu nhập cho người dân, hỗ trợ xử lý chất 

thải chăn nuôi, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn. 

- Thực hiện Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về quy định cơ chế chính sách khuyến khích nuôi trồng thủy sản tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2016-2020: Tổng nguồn vốn cho cơ chế này là 20.000 triệu 

đồng. Tuy nhiên, việc triển khai hỗ trợ kinh phí còn đạt tỷ lệ thấp (Năm 2019, hỗ 

trợ cho 19 nhà đầu tư nuôi cá lồng bè 1.990 triệu đồng; năm 2020, hỗ trợ cho 19 dự 

án với tổng kinh phí là 1.920 triệu đồng. Việc triển khai thực hiện các nội dung cơ 

chế còn thấp là do đặc thù nuôi trồng thủy sản Quảng Nam có diện tích sản xuất 

thấp, chưa có nhiều vùng sản xuất tập trung nên khó hình thành vùng sản xuất quy 

mô lớn để kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất; bên cạnh đó, 

một số quy định của cơ chế còn chưa phù hợp nên việc triển khai thực hiện còn gặp 

trở ngại. 

- Cơ chế hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 

14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2019 – 2020: Năm 2019, các địa 

phương đã triển khai thực hiện trồng rừng gỗ lớn với diện tích 768,31 ha; kinh phí 

2.990,78 triệu đồng tại các huyện như: Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế 

Sơn, Nông Sơn. Năm 2020, bổ sung kinh phí cho năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2020, diện tích: 3.615,66 ha, với 24.961,12 triệu đồng. 

4. Thực trạng KTV, KTTT: 

4.1. Đối với KTV: 

4.4.1. Đặc điểm chung: 

Vườn tại các huyện khu vực trung du, miền núi: Đa phần trồng các loại cây 

ăn quả phổ biến như: Cây có múi: Cam (Cam sành, Cam đường, Cam Vinh, Cam 

Tây Giang), Chanh, Bưởi (Bưởi Năm roi, Bưởi trụ Đại Bình, Bưởi Da Xanh), 

Quýt, Thanh Trà; Lòn bon, Măng cụt, Sầu riêng (phần lớn tại Tiên Phước, một số 

nơi tại tại Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn)... ; các loại Chuối (Chuối mốc, 

Chuối lùn); Mít (Mít địa phương, Mít Thái); Thanh Long (Bắc Trà My); cây Tiêu 

(Tiên Phước, Phú Ninh, Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn...), Quế (Bắc Trà My, Nam 

Trà My, Tiên Phước)...  Bên cạnh đó, ở các huyện miền núi cao còn chú trọng phát 

triển, trồng cây dược liệu như: Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Giảo Cổ Lam, Đương 

quy, Ba kích,...; Vườn tại các huyện khu vực đồng bằng chủ yếu trồng các loại cây 

hàng năm như: Rau, củ, quả; trồng hoa, cây cảnh; một số địa phương trồng các loại 

cây ăn quả như: Xoài, Ổi, các loại cây có múi, Chuối, Đu đủ, Bơ, Mãng cầu, Mít, 

Nhãn, các loại cây ăn quả khác. 
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Nhìn chung, Nhân dân ngày càng quan tâm, chú trọng, mạnh dạn đầu tư phát 

triển KTV, áp dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ mới vào sản xuất như hệ 

thống nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới (nhỏ giọt, phun mưa...), áp dụng các 

phương pháp canh tác mới (thủy canh, canh tác hữu cơ); mạnh dạn đưa vào khảo 

nghiệm, trồng một số loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao; nhiều mô hình làm 

vườn (V), (VAC), (VACR)... cho hiệu quả khá, góp phần tăng thu nhập cho hộ gia 

đình, có những mô hình vườn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Về hợp tác, 

liên kết trong sản xuất kinh tế vườn: Do các mô hình kinh tế vườn vẫn còn chưa 

lớn, manh mún, dẫn đến tính hợp tác, liên kết trong sản xuất, thu hoạch, chế biến, 

tiêu thụ vẫn còn hạn chế; chỉ xuất hiện một số hình thức liên kết giản đơn ở một số 

ít địa phương. 

(Kèm theo phụ lục 1d) 

4.4.2. Về số lƣợng và quy mô vƣờn: 

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, tổng số vườn hiện có (các vườn cơ 

bản đã có các hoạt động/mô hình sản xuất) trên toàn toàn tỉnh đạt khoảng 147.208 

vườn; với tổng diện tích vườn đạt: 22.098,4 ha. Trong đó, vườn có quy mô diện 

tích dưới 500m
2
 chiếm tỷ lệ khá cao, các loại vườn từ trên 3.000m

2
 trở lên chiếm 

tỷ lệ khá thấp. Cụ thể: Số lượng vườn từ 500m
2
 trở xuống đạt 74.008 vườn (Tỷ lệ 

50,27%); Số vườn trên 500m
2
 đến 1.000 m

2 
có 48.350 vườn (Tỷ lệ 32,84%); Số 

vườn trên 1.000 m
2 
đến 3.000 m

2
 có khoảng 12.927 vườn (Tỷ lệ 8,78%); Số vườn 

từ 3.000m
2 
đến 5.000 m

2
 có 6.807 vườn (Tỷ lệ 4,62%); Số vườn trên 5.000 m

2 
trở 

lên có khoảng 5.116 vườn (Tỷ lệ 3,48%). 

Trong những năm qua, số lượng vườn đã được cải tạo, chỉnh trang đạt tỷ lệ 

khá, toàn tỉnh có 73.807 vườn thực hiện hoàn thành việc cải tạo, chỉnh trang 

(chiếm 50,14%), nhất là tại các huyện như Tiên Phước, Phú Ninh, Duy Xuyên, 

Quế Sơn, Hiệp Đức; hiện có khoảng 35.819 vườn đang thực hiện cải tạo (chiếm 

24,33%); số vườn chưa được cải tạo còn tương đối lớn, với số lượng là 37.582 

vườn (chiếm 25,53%), đây là số vườn cần có chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện 

cho Nhân dân cải tạo, phát triển sản xuất; số vườn có tiềm năng năng làm du lịch 

đạt 3.399 vườn (tỷ lệ 2,44%). 

Qua số liệu tổng hợp từ các địa phương (của 133.545 vườn), giá trị thu nhập 

mang lại (sau khi trừ chi phí)/vườn/năm được phân loại như sau: Vườn có giá trị 

thu nhập từ dưới 50 triệu đồng có 83.609 vườn (chiếm tỉ lệ 62,61 %); Vườn có giá 

trị thu nhập từ 50 triệu đồng, đến 100 triệu đồng có 40.237 vườn (chiếm tỉ lệ 

30,13%); Vườn có giá trị thu nhập từ trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng có 

8.398 vườn (chiếm tỉ lệ 6,29%); Vườn có giá trị thu nhập từ trên 200 triệu đồng 

đến 300 triệu đồng có 724 vườn (chiếm tỉ lệ 0,54 %); Vườn có giá trị thu nhập từ 

trên 300 triệu đồng có 582 vườn (chiếm tỉ lệ 0,44%). 

(Kèm theo phụ lục 2 ) 

4.2. Đối với KTTT: 
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Đến cuối năm 2011, toàn tỉnh có 86 trang trại đạt tiêu chí quy định tại Thông 

tư số 27/2011/TT-BNN ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về Quy định và thủ tục cấp giấy chứng nhận trang trại. Trong đó, số lượng 

trang trại chăn nuôi chiếm ưu thế với 72 trang trại (chiếm 83,7%); 09 trang trại 

thủy sản (10,4%); 05 trang trại lâm nghiệp (5,8%); không có trang trại tổng hợp và 

trang trại trồng trọt; tổng số trang trại đã giảm từ 1.165 trang trại theo tiêu chí cũ 

xuống còn 86 trang trại (7,38%) theo tiêu chí mới. Nguyên nhân là do những chỉ 

tiêu trong tiêu chí mới khá cao so với tiêu chí cũ. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh 

hiện có 139 trang trại đạt tiêu chí. Trong đó, có 114 trang trại chăn nuôi (chiếm 

82.01%%), 4 trang trại thủy sản (chiếm 2,87%), 05 trang trại trồng cây hàng năm 

(chiếm 3.59%), 01 trang trại cây lâu năm (0,7%), 15 trang trại tổng hợp (10,79%). 

Theo báo cáo của các địa phương, đến năm 2020, tổng số lượng trang trại đạt 

tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về quy định tiêu chí trang trại trên địa bàn tỉnh là 141 trang 

trại. Trong đó: Số trang trại trồng trọt: 25 trang trại, tỷ lệ: 17,73%; số trang trại 

chăn nuôi: 106, tỷ lệ 75,18%; số trang trại lâm nghiệp: 06, tỷ lệ: 4,26%; trang trại 

diêm nghiệp: 00; trang trại thủy sản: 00; trang trại tổng hợp: 04, tỷ lệ: 2,84%. Tổng 

diện tích các trang trại là 527 ha, trong đó, bình quân đất tại các trang trại: Trang 

trại trồng trọt là 08 ha/trang trại, Trang trại chăn nuôi là 02 ha/trang trại, Trang trại 

lâm nghiệp là 23 ha/trang trại, Trang trại tổng hợp là 07 ha/trang trại; Tổng số lao 

động 527 người (bình quân 04 lao động/trang trại); tổng vốn đầu tư đạt 536.875 

triệu đồng; tổng giá trị sản xuất các trang trại đạt bình quân/năm 488.329 triệu 

đồng, trong đó, giá trị sản xuất bình quân trang trại trồng trọt đạt 1.068 triệu đồng; 

trang trại chăn nuôi đạt 4.274 triệu đồng; trang trại tổng hợp đạt 2.050 triệu đồng. 

Trong những năm gần đây, KTTT đã được các địa phương chú ý chỉ đạo, tạo điều 

kiện hỗ trợ phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, được Nhân dân tập trung phát 

triển dần theo hướng chuyên sâu hơn; quy mô, suất đầu tư, giá trị sản xuất đã được 

nâng cao hơn; đối tượng chủ trang trại hiện nay không chỉ thuần túy là hộ nông 

dân, mà còn là các doanh nghiệp, các HTX tham gia đầu tư, phát triển. Trang trại 

đa phần phát triển mạnh ở khu vực các huyện đồng bằng, trang trại chăn nuôi gia 

súc (chủ yếu là heo), gia cầm (chủ yếu là gà) chiếm tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu; các 

trang trại về trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ lệ thấp. Chủ trang trại ngày 

càng mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiêt bị, cây/con giống tốt vào sản xuất; một 

số chủ trang trại đã thực hiện liên kết trong sản xuất (chủ yếu trang trại chăn nuôi 

heo) với các đơn vị doanh nghiệp (Công ty CP, Công ty Thái Việt). 

Bên cạnh những hộ/đơn vị sản xuất đạt các tiêu chí KTTT, thì theo tổng hợp 

báo cáo các địa phương, hiện nay, có 529 hộ sản xuất có quy mô diện tích, giá trị 

sản xuất đạt trên 70% đến dưới 100% so với quy định về tiêu chí KTTT (83 hộ 

trồng trọt, 124 hộ chăn nuôi, 174 hộ lâm nghiệp, 16 hộ nuôi trồng thủy sản, 132 hộ 

sản xuất tổng hợp); các hộ này sử dụng trên 1.264 ha đất. Đây là những hộ có tiềm 

năng trở thành các trang trại, nếu được tập trung, hỗ trợ đầu tư, mở rộng quy mô 

sản xuất. 

(Kèm theo Phụ lục số 3) 
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IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

KTV, KTTT thời gian qua được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm 

hơn, Nhân dân ở các địa phương chú ý cải tạo, đầu tư phát triển, nhất là ở những xã 

xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; cơ chế, 

chính sách hỗ trợ của nhà nước được ban hành hỗ trợ trực tiếp hoặc lồng ghép hỗ 

trợ cho KTV, KTTT nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động ở 

nông thôn. Nhiều địa phương đã ưu tiên, dành nguồn lưc để hỗ trợ thực hiện đã 

góp phần tạo điều kiện cho KTV, KTTT có bước phát triển khá về số lượng, quy 

mô, gia tăng về giá trị sản xuất; nhiều mô hình KTV, trang trại đã phát huy hiệu 

quả, cho thu nhập bình quân trên vài trăm triệu đồng/năm; các mô hình sản xuất 

KTV ngày càng đa dạng cả về hình thức canh tác (chuyên canh, xen ghép, kết 

hợp...); chủng loại cây trồng, con vật nuôi mới phù hợp, hiệu quả được Nhân dân 

đưa vào sản xuất; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã 

được chú trọng, trang thiết bị phục vụ sản xuất tiên tiến trong các khâu sản xuất 

được ứng dụng (chuồng trại, hệ thống tưới tiêu, thu hoạch, bảo quản, chế biến...); 

một số địa phương chú trọng kết hợp phát triển KTV, KTTT gắn với việc gia tăng 

giá trị thông qua kết hợp với du lịch (Tp. Hội An, huyện Tiên Phước, làng cây ăn 

trái Đại Bình – huyện Nông Sơn là các trường hợp điển hình) bước đầu mang lại 

hiệu quả. Nhìn chung, KTV, KTTT đã có những đóng góp quan trọng trong cơ cấu 

ngành nông nghiệp của tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho Nhân dân khu vực 

nông thôn Quảng Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc 

phát triển KTV, KTTT vẫn còn những khó khăn, thách thức nhất định như sau: 

- Điều kiện về khí hậu, thời tiết, thiên tai, bão lũ, hạn hán, dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi, trên người... những năm qua đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến 

tình hình sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm và thủy sản tỉnh Quảng Nam, 

trong đó, KTV, KTTT đã bị thiệt hại nặng nề trong các đợt bão, lũ trong năm 2020. 

- Kế hoạch sản suất nông nghiệp còn thiếu đồng bộ; thiếu các vùng sản xuất 

tập trung, chuyên canh, sản xuất hàng hóa; việc định hướng sản xuất các loại cây 

trồng, con vật nuôi, loại hình sản xuất còn chưa phù hợp, nhiều địa phương còn 

lúng túng trong hướng dẫn Nhân dân phát triển KTV, KTTT. 

- Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp tuy được chú ý đầu tư, nhưng 

nhìn chung vẫn còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng hết yêu cầu, nhất là đầu tư để 

phục vụ tưới cho KTV. 

- Về đất đai cho KTV, KTTT: Đất đai sản xuất nông nghiệp đa phần còn 

manh mún, phân tán, nhiều đồi, núi, diện tích vườn nhà bình quân thường thấp,...; 

thủ tục cấp đất, cho thuê đất để cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển KTTT 

còn nhiều bất cập. 
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- Công tác quản lý; kiểm tra, kiểm soát; phát triển các loại giống cây trồng, 

con vật nuôi còn bất cập; thiếu các đơn vị cung ứng giống  có chất lượng. Đa phần 

các loại giống cây trồng, vật nuôi được cung ứng bởi các đơn vị bên ngoài tỉnh 

Quảng Nam; một số chủ vườn, chủ trang trại do không tìm hiểu kỹ càng, đã mua 

giống của các đơn vị bán hàng trôi nỗi trên thị trường dẫn đến nguy cơ thiệt hại từ 

các nguồn giống không rõ nguồn gốc.  

- Khó khăn về vốn: Nhu cầu vốn để đầu tư, phát triển KTV, KTTT trong 

Nhân dân khá lớn, tuy nhiên, năng lực vốn của chủ vườn, chủ trang trại còn yếu, 

trong khi việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng gặp nhiều khó khăn, thủ tục vay vốn 

phức tạp, mức vay chưa đảm bảo để đầu tư đồng bộ. Các chính sách tín dụng cho 

nông nghiệp, nông thôn còn chưa phát huy hết hiệu quả. 

- Cơ chế, chính sách phát triển KTV, KTTT nhiều năm qua chưa được TW 

ban hành; các cơ chế, chính sách được tỉnh ban hành để hỗ trợ trực tiếp hoặc lồng 

ghép đều chưa đủ mạnh nên chưa tạo được động lực cho KTV, KTTT phát triển. 

- Đối với bản thân các chủ vườn, chủ trang trại: Trình độ, năng lực, kinh 

nghiệm trong quản lý, sản xuất, khả năng tiếp cận thông tin, các tiến bộ kỹ thuật 

tiên tiến còn hạn chế; số hộ áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến như VietGap, 

GlobalGap, sản xuất hữu cơ còn chưa đáng kể; một số nơi thì việc đầu tư, phát 

triển sản xuất KTV, KTTT theo phong trào, chưa đánh giá hết tiềm năng/rủi ro của 

thị trường; số lượng vườn tạp chưa được cải tạo còn nhiều, nhiều vườn chưa được 

thiết kế, quy hoạch sản xuất bài bản nên còn chưa phát huy hiệu quả; chủ vườn, 

chủ trang trại mới chỉ tập trung vào khâu sản xuất, còn chưa chú trọng khâu chế 

biến, bảo quản, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm thông qua việc quảng bá, xây 

dựng thương hiệu, áp dụng các hệ thống quản lý tiêu chuẩn, chất lượng sản 

phẩm...; một số chưa chú trọng khâu xử lý môi trường trong sản xuất, nhất là môi 

trường chăn nuôi. 

- Thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ KTV, KTTT không ổn định; tính liên 

kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ KTV, KTTT còn hạn chế, thiếu các đơn 

vị, doanh nghiệp liên kết sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ nông sản. 

PHẦN II 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN KHUYẾN 

KHÍCH PHÁT TRIỂN KTV, KTTT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 (ĐỀ ÁN) 

 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN: 
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KTV, KTTT có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở 

khu vực nông thôn, là cách thức để huy động, phát huy có hiệu quả các nguồn tài 

nguyên hiện có về đất đai, lao động, các nguồn tài nguyên khác ở nông thôn, góp 

phần to lớn vào sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả 

mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trong giai đoạn đến. 

Phát triển KTV, KTTT là một trong những thế mạnh để phát triển nông, 

lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời, kết hợp để phát triển du 

lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến. Từ năm 2006 đến 

nay, đặc biệt là giai đoạn 2006-2016, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự 

hưởng ứng tích cực của Nhân dân, sự tác động cơ chế, chính sách của tỉnh đã cơ 

bản tạo được động lực, khuyến khích, động viên Nhân dân cải tạo vườn tạp, phát 

triển vườn đồi, vườn rừng, phát triển trang trại với quy mô đầu tư ngày càng lớn; 

nông dân ngày càng mạnh dạn hơn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật 

nuôi, sản xuất hàng hóa, đa dạng sản phẩm; việc phát triển KTV, KTTT đã tạo 

thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn; cảnh quang, môi trường 

được cải thiện… đã góp phần quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, cũng như trong tổ chức thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trong giai đoạn này. Từ năm 2016 đến nay, việc hỗ trợ cho KTV, KTTT chủ yếu 

được lồng ghép trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách khác như: Chính sách 

phát triển chăn nuôi, thủy sản, phát triển dược liệu, khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển liên kết trong sản xuất nông 

nghiệp… Do đó, khu vực KTV, KTTT có phần phát triển chưa tương xứng với 

tiềm năng và thế mạnh, đã làm hạn chế sự đóng góp vào tổng giá trị sản xuất chung 

toàn ngành nông nghiệp. 

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển KTV, KTTT góp phần nâng cao thu nhập, khai 

thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, hình thành nên những vùng sản xuất 

hàng hóa quy mô lớn; vừa xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - 

đẹp, góp phần xây dựng thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trong giai đoạn đến thì việc xây dựng Đề án và ban hành cơ chế, 

chính sách riêng để hỗ trợ, khuyến khích cho các hộ gia đình, cá nhân có vườn, có 

trang trại phát triển là sự cần thiết. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN: 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH 14; Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH 14 ngày 

19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật chăn 

nuôi; 
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- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; 

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định về tiêu chí kinh tế trang trại (Thông tư số 02/2020/TT-

BNNPTNT); 

- Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn, theo Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị (Kế 

hoạch số 314-KH/TU ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam); 

- Chương trình hành động số 01-CTr-TU, ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy 

Quảng Nam về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Chương trình hành động số 01-CTr-TU, 

ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam); 

- Kế hoạch số 3973/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về triển khai thực hiện Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18 tháng 5 năm 2020 của 

Tỉnh ủy Quảng Nam; 

- Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 01-CTr-TU, ngày 

04/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam. 

PHẦN III 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KTV, 

KTTT TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: 

Phát triển KTV, KTTT trong những năm đến phải hướng đến mục tiêu gia 

tăng giá trị, tạo ra được khối lượng hàng hóa lớn; áp dụng các tiến bộ khoa học - 

kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào sản xuất; mở rộng quy mô, hình thức liên kết trong 

các khâu, từ khâu giống đến sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; 

đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh; sản xuất sản 

phẩm theo hướng sạch, hữu cơ; tạo cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng 

xanh - sạch – đẹp bên cạnh các mục tiêu kinh tế, để thúc đẩy, thực hiện thành công 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, 

kiểu mẫu. Ở những nơi, những địa phương có điều kiện, phát triển KTV, KTTT 

cần hướng đến việc gắn kết với phát triển du lịch, nhằm gia tăng giá trị. 

Nhà nước quan tâm, có cơ chế, chính sách để tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi 

cho Nhân dân phát triển KTV, KTTT. Trong đó, chú trọng khâu định hướng phát 

triển các loại cây trồng, con vật nuôi phù hợp; hỗ trợ khâu đào tạo, phát triển 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Thong-tu-02-2020-TT-BNNPTNT-tieu-chi-kinh-te-trang-trai-437240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Thong-tu-02-2020-TT-BNNPTNT-tieu-chi-kinh-te-trang-trai-437240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Thong-tu-02-2020-TT-BNNPTNT-tieu-chi-kinh-te-trang-trai-437240.aspx
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nguồn nhân lực; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông nghiệp, nhất là 

khâu giống, vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất, dịch bệnh; hỗ trợ đầu tư có hiệu quả 

hạ tầng sản xuất; hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xúc tiến 

thương mại; chú trọng khâu nghiên cứu, ứng dụng khoa học và sản xuất; hỗ trợ 

phát triển liên kết sản xuất… cho KTV, KTTT. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng huyện ở các địa phương phù 

hợp với nhu cầu phát triển KTV, KTTT; 100% các huyện, thị xã, thành phố đều 

ban hành Đề án phát triển KTV, KTTT giai đoạn 2021-2025. 

- Tập trung hỗ trợ khoản 20.000 vườn để cải tạo, phát triển thành các vườn có 

giá trị kinh tế. 

- Hỗ trợ, phát triển, phấn đấu nâng tổng số trang trại đến năm 2025 toàn tỉnh 

có khoảng 300 trang trại đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-

BNNPTNT. 

- Phấn đấu đưa tỉ trọng về giá trị KTV, KTTT đạt ít nhất 30% trong tổng cơ 

cấu thu nhập của hộ gia đình nông dân; các trang trại có hình thành các hình thức 

hợp tác liên kết trong sản xuất. 

- 100% chủ vườn, chủ trang trại được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

về quản lý, kỹ thuật sản xuất tiên tiến. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KTV, KTTT GIAI 

ĐOẠN 2021-2025: 

1. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về KTV, KTTT: 

- Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, nâng cao 

hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang 

vườn nhà, đầu tư phát triển các mô hình sản xuất - kinh doanh từ vườn phù hợp với 

điều kiện từng địa phương; tuyên truyền các mô hình sản xuất hiệu quả, có tiềm 

năng để Nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, mạnh dạn đầu tư, phát triển 

KTV, KTTT… thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng về hình 

thức, thực chất về nội dung.  

- Đẩy mạnh thực hiện lồng ghép tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển 

KTV, KTTT vào các cuộc họp, hội, các đợt sinh hoạt, tập huấn liên quan. Hàng 

năm, các địa phương cấp huyện cần đưa chuyên đề phát triển KTV, KTTT vào hội 

nghị sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác tổ chức cho người dân, nhất là 

những hộ nông dân tiêu biểu, nông dân sản xuất giỏi, những người có tâm huyết 

với nghề làm vườn đi tham quan, học tập kinh nghiệm về các mô hình hay, điển 

hình, phù hợp với địa phương mình để làm cơ sở nhân rộng, phát triển KTV, 

KTTT tại địa phương. 

2. Xác định phát triển KTV, KTTT là nội dung quan trọng trong quy hoạch 

vùng huyện, nhất là các địa phƣơng có lợi thế: 
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- Tiếp tục rà soát, bổ sung các nhiệm vụ phát triển nông lâm ngư nghiệp phù 

hợp nhằm khai thác hiệu quả các lợi thế tiềm năng từng vừng, từng địa phương. 

Trong đó, chú trọng hình thành, phát triển các khu sản xuất nông nghiệp tập trung, 

sản xuất hàng hóa quy mô lớn; chú ý đầu tư, phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất 

đồng bộ tại các khu vực sản xuất tập trung, khu trang trại ở các địa phương có điều 

kiện phù hợp. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cho chủ vườn trong công tác thiết kế, 

cải tạo vườn nhằm khai thác tốt nhất các lợi thế về giá trị sản xuất, thu nhập từ 

vườn. 

+ Khu vực đồng bằng: Phát triển sản xuất KTV, KTTT chủ yếu là các cây 

ngắn ngày, như rau, đậu, củ quả, các loại hoa… chú trọng hình thành các vùng 

chuyên canh sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất hữu 

cơ và ứng dụng công nghệ cao, tưới nước tiên tiến, tiết kiệm; phát triển sản xuất 

rau sạch tại các khu vực ven đô Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành và một số nơi ở vùng 

Đông Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Phú Ninh; phát triển nghề 

trồng hoa và sinh vật cảnh; phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng 

Nam tại các huyện Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành; phát triển chăn nuôi trang 

trại (chăn nuôi bò, lợn, gà, vịt) theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp với công 

nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong xử lý nhằm tái sử dụng chất thải từ gia súc 

(phân bón sinh học), kiểm soát dịch bệnh; phát triển nuôi trồng thủy sản theo quy 

hoạch, duy trì, ổn định diện tích trên 7.000 ha, hình thành một số vùng nuôi trồng 

thủy sản công nghệ cao tại: Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ. 

+ Khu vực trung du, miền núi: Phát triển KTV, KTTT trồng cây công nghiệp 

dài ngày (tiêu, chè…); cây dược liệu, cây ăn quả các loại (trong đó quy hoạch bố 

trí vùng trồng cây ăn quả cao cấp như Măng cụt và các loại cây trái cung cấp 

nguyên liệu cho nhà máy chế biến trái cây tại Khu công nghiệp Nông - Lâm nghiệp 

công nghệ cao ThaCo); đẩy mạnh phát triển các trang trại chăn nuôi gia súc, gia 

cầm theo quy hoạch đã được duyệt; phát triển các vùng dược liệu (Sâm Ngọc Linh, 

Sa Nhân, Ba Kích, Đảng sâm, Giảo cổ lam, Quế Trà My, Lan Kim tuyến, …) tại 

các huyện có lợi thế, nhất là tại huyện miền núi cao của tỉnh; phát triển các trang 

trại trồng cây lâm nghiệp, chú trọng trồng cây gỗ lớn. 

- Trên cơ sở định hướng quy hoạch vùng huyện, căn cứ tình hình thực tế địa 

phương, Năm 2021, UBND cấp huyện kịp thời xây dựng, ban hành Đề án phát 

triển KTV, KTTT trên địa bàn cấp huyện để làm cơ sở triển khai thực hiện trong 

giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là cơ sở để Tỉnh xem xét, bố trí nguồn lực tổ chức 

thực hiện. 

3. Tập trung, mở rộng diện tích đất để phát triển trang trại: 

- Tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trạng quản lý sử dụng đất, có các biện pháp 

quản lý tốt quỹ đất để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản; đẩy nhanh 

việc giao đất, cấp giấy CNQSDĐ cho chủ trang trại, hộ gia đình phát triển sản xuất 

theo quy hoạch. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho Hộ gia đình, chủ doanh nghiệp, HTX, chủ 

trang trại có nguyện vọng và khả năng đầu tư vốn phát triển trang trại, các cơ sở 
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sản xuất giống cây… được ưu tiên cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển 

sản xuất nông nghiệp. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện các hộ chuyển nhượng, “Đổi thửa, dồn vườn” 

theo hướng tập trung, quy mô diện tích lớn, để phát triển KTV, KTTT. Về lâu dài, 

xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa khi điều kiện cho phép; ở những nơi có điều kiện, 

cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình tích tụ, tập trung đất đai ở một 

số địa phương trong cả nước, trong tỉnh để áp dụng phù hợp tại địa phương mình. 

4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp: 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác khuyến nông, khuyến ngư, khuyến 

lâm; chú trọng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại cho 

người sản xuất, cho chủ vườn, chủ trang trại; tăng cường ứng dụng cơ giới hóa 

đồng bộ các khâu trong sản xuất, chú trọng khâu chế biến, chế biến sâu nông sản, 

tạo ra các sản phẩm có lợi thế, đặc trưng ở địa phương để tham gia chương trình 

Mỗi xã, một sản phẩm (OCOP). 

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình làm vườn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công 

nghệ mới, vườn mẫu để tăng năng suất và chất lượng nông sản; ứng dụng công 

nghệ trong bảo quản, chế biến nông sản, rau quả, thực phẩm; Hỗ trợ xây dựng các 

mô hình phát triển các loại cây có tiềm năng, lợi thế, phát triển chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản theo hướng an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giống nông nghiệp, 

thủy sản và các loại vật tư kỹ thuật; kiểm tra quản lý chặt chẽ chất lượng cây, con 

giống do các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh trên địa 

bàn; phát triển hệ thống các cơ sở sản xuất giống cây trồng, con vật nuôi chất 

lượng. 

- Hỗ trợ, phát triển các mô hình nhà - vườn (vườn mẫu) trong xây dựng nông 

thôn mới, phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn; phát triển các mô hình sản 

xuất theo phương thức nông - lâm kết hợp, vừa có hiệu quả kinh tế vừa chống được 

xói mòn, sạt lở, bảo vệ tốt môi trường.  

5. Nâng cao năng lực quản lý, sản xuất cho chủ vƣờn, chủ trang trại: 

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ các chuyên gia giỏi và chuyên sâu đối với từng 

loại cây trồng, vật nuôi; đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân làm KTV, KTTT. 

- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ vườn, chủ trang trại về các kỹ thuật 

chuyên ngành cây trồng, vật nuôi; đào tạo kiến thức quản trị sản xuất liên quan, 

nhất là đối với các chủ trang trại. 

6. Hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại,  phát triển thị trƣờng: 

Tăng cường thực hiện công tác liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm giữa người sản xuất, chủ trang trại với các HTX và doanh 

nghiệp; quan tâm công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại; các ngành: Công thương, 
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Nông nghiệp và PTNT… tăng cường thông tin, dự báo về thị trường tiêu thụ nông 

sản, giúp các chủ vườn, chủ trang trại định hướng sản xuất. Tạo điều kiện cho các 

chủ trang trại được tiếp cận và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Hướng 

dẫn và hỗ trợ cho các chủ trang trại sản xuất nông sản theo hướng VietGap, hữu cơ, 

các tiêu chuẩn theo quy định của khu vực, Quốc tế… để đưa sản phẩm vào các siêu 

thị, liên doanh, liên kết để xuất khẩu; hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng 

thương hiệu và quảng bá sản phẩm nông sản từ KTV, KTTT. 

7. Tăng cƣờng đầy tƣ, hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ bản phục vụ sản  

xuất nông nghiệp: 

Tiếp tục rà soát hiện trạng hạ tầng sản xuất tại các địa phương; Nhà nước ưu 

tiên, bố trí nguồn lực kinh phí đủ lớn để hỗ trợ, đầu tư phát triển hạ tầng cơ bản 

đồng bộ về giao thông, thủy lợi, điện sản xuất, nhất là khu vực được chọn xây dựng 

khu trang trại; hỗ trợ các biện pháp tưới cho KTV. Việc đầu tư phải gắn với công 

tác quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng công trình; đồng thời, phải có sự tham gia, 

đóng góp của cộng đồng, dân cư, các cá nhân, tổ chức liên quan trong tổ chức thực 

hiện. 

8. Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ KTV, KTTT: 

Ngoài việc tăng cường công tác lồng ghép các nguồn vốn từ các cơ chế, 

chính sách của tỉnh đã ban hành, từ các Chương trình, dự án liên quan, cần phải 

ban hành cơ chế, chính sách riêng để hỗ trợ phát triển cho KTV, KTTT trong giai 

đoạn 2021-2025. Trong đó, chú trọng các chính sách hỗ trợ về: Đào tạo nhân lực; 

Khoa học và Công nghệ; Hạ tầng sản xuất, chế biến, bảo quản (giao thông, điện, 

thủy lợi, trang thiết bị phục vụ sản xuất); vay vốn tín dụng; xúc tiến thương mại;… 

PHẦN IV 

CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KTV, KTTT GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG: 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

- Quy định khu vực áp dụng: 

+ Khu vực I: Gồm các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, 

Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành. 

+ Khu vực II: Gồm các huyện: Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn. 

+ Khu vực III. Gồm các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước 

Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My. 

- Vườn và Trang trại: 
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+ Vườn ở Khu vực I: Vườn được quy định trong Đề án này là phần diện tích 

tối thiểu đất canh tác còn lại sau khi trừ diện tích nhà ở, vật kiến trúc, công trình 

xây dựng khác. 

+ Vườn ở Khu vực II và Khu vực III: Thực hiện như quy định của vườn ở 

Khu vực I (đối với vườn gắn với nhà ở) hoặc là phần diện tích đất (liền thửa) của 

vườn đồi/vườn rừng (không nhất thiết phải gắn liền với nhà ở). 

 + Quy định đối với Trang trại: Trang trại đạt tiêu chí quy định tại Thông tư 

số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định về tiêu chí kinh tế trang trại (Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT) và các quy 

định khác tại Đề án này. 

2. Đối tƣợng áp dụng: 

a) Cá nhân, chủ hộ gia đình có vườn (gọi tắt chủ vườn), chủ trang trại có hoạt 

động sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, các tổ chức, cá nhân 

sản xuất giống cây trồng lâu năm (chủ cơ sở sản xuất giống cây lâu năm) đáp ứng 

các nguyên tắc, điều kiện được quy định tại Nghị quyết này. 

b) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong thực hiện Đề án này. 

II. NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN VÀ PHƢƠNG THỨC HỖ TRỢ: 

1. Nguyên tắc chung: 

a) Chủ vườn, chủ trang trại có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Nam, có phương án/dự 

án sản xuất - kinh doanh phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển nông lâm 

nghiệp và thủy sản của UBND cấp huyện ban hành và phải đảm bảo các quy định 

hiện hành về bảo vệ môi trường. 

b) Đất sản xuất phải đảm bảo sử dụng ổn định, lâu dài, không tranh chấp, 

không vi phạm quy định pháp luật về đất đai và được UBND cấp xã xác nhận. Đối 

với các phương án/dự án KTV, KTTT thực hiện trên diện tích đất sử dụng cho mục 

đích lâm nghiệp thì đối tượng đưa vào sản xuất phải phù hợp và áp dụng các quy 

định sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp trên đất lâm nghiệp theo quy định tại Nghị 

định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật lâm nghiệp. 

c) Đối tượng hưởng lợi quy định tại Đề án này được hưởng cơ chế hỗ trợ cho 

tối đa 01 vườn và 01 trang trại. 

d) Trường hợp cùng một thời điểm, cùng nội dung mà có nhiều chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ khác nhau, thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn một chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất. 

e) Chủ vườn, chủ trang trại chỉ được hỗ trợ 01 lần cho 01 nội dung được hỗ 

trợ tại Đề án này. 

2. Điều kiện chung để hỗ trợ vƣờn, trang trại: 

2.1. Đối tƣợng cây trồng đƣợc hỗ trợ phát triển:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Thong-tu-02-2020-TT-BNNPTNT-tieu-chi-kinh-te-trang-trai-437240.aspx
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a) Các loại cây hàng năm (rau củ quả các loại, hoa, cây dược liệu ngắn ngày); 

cây lâu năm (cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu dài ngày) được ngành 

Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo sản xuất. Quy mô diện tích tối thiểu của vườn: Vườn 

trồng cây hằng năm: Từ 1.000 m
2
 trở lên; vườn trồng cây lâu năm: Từ 2.000 m

2
 trở 

lên. 

b) Đối với trang trại: Trang trại đáp ứng các tiêu chí quy định tại Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT, đồng thời ưu tiên lựa chọn chủ trang trại có dự 

án/phương án sản xuất để khai thác các giá trị kinh tế dưới tán rừng. Đối với trang 

trại lâm nghiệp thì không hỗ trợ cho các chủ trang trại trồng các loại keo làm 

nguyên liệu giấy. 

3. Phƣơng thức hỗ trợ: Hỗ trợ sau đầu tư (trừ nội dung hỗ trợ tại điểm 1.1, 

1.2,  1.3, 1.5 khoản 1, Mục III, Phần IV, Đề án này). 

III. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ: 

1. Nội dung, chính sách hỗ trợ cho KTV, KTTT: 

1.1. Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền về KTV, KTTT:  

Chi thông tin, tuyên truyền về KTV, KTTT. Chi theo dự toán được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; nội dung, mức chi cụ thể thực hiện theo Nghị định số 

18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định chế độ nhuận bút trong 

lĩnh vực báo chí, xuất bản và các quy định hiện hành khác. 

1.2. Chi Hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản 

lý, cho chủ vƣờn, chủ trang trại: 

Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cho 

chủ vườn, chủ trang trại: Chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nội 

dung, mức chi cụ thể thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 

của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; Thông tư 

số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức 

chi ngân sách nhà nước để thực hiện việc xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn 

giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các quy định 

hiện hành khác; Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND 

tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với các cơ 

quan, đơn vị thuộc tỉnh (Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND). 

1.3. Chi tham quan, học tập kinh nghiệm về KTV, KTTT: 

Chi tham quan, học tập kinh nghiệm về KTV, KTTT trong và ngoài tỉnh: Chi 

theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nội dung, mức chi cụ thể thực 

hiện theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND. 

1.4. Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng tiên tiến 

Các chủ vườn, chủ trang trại được hỗ trợ xây dụng, áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng tiên tiến cho các sản phẩm liên quan (GMP, HACCP, ISO, VietGAP, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Thong-tu-02-2020-TT-BNNPTNT-tieu-chi-kinh-te-trang-trai-437240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=139/2010/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=123/2009/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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VietGAHP, GlobalGAP, Organic): Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định Nghị quyết 

số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một 

số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 (Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND). 

1.5. Chi cho cơ quan tham mưu quản lí nhà nước về KTV, KTTT ở tỉnh xây 

dựng 01 trang thông tin điện tử phục vụ cho phát triển KTV, KTTT; mức hỗ trợ 

100% theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hàng năm, ngân sách tỉnh 

đảm bảo chi phí duy trì hoạt động, nâng cấp trang tin này. 

1.6. Hỗ trợ 50% chi phí thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, tem điện tử (truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản từ vườn, trang trại); mức hỗ trợ tối đa 05 triệu 

đồng/cho 01 sản phẩm; tổng mức hỗ trợ không quá 05 triệu đồng/01 chủ vườn và 

không quá 10 triệu đồng/chủ trang trại; hỗ trợ 01 lần.  

1.7. Đăng ký nhãn hiệu sản nông sản từ vƣờn, trang trại: 

Nội dung, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-

HĐND. 

1.8. Hỗ trợ lãi suất tiền vay: 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí trả lãi suất tiền vay cho các tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật 

Các tổ chức tín dụng (các tổ chức tín dụng) để đầu tư phát triển vườn, trang trại; 

mức lãi suất tiền vay để làm cơ sở cho việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh phải được chủ 

vườn, chủ trang trại thỏa thuận phù hợp với mức lãi suất quy định của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ; cụ thể: 

- Đối với vườn: 

+ Đối với vườn trồng cây hàng năm: Hạn mức vốn vay được ngân sách tỉnh 

hỗ trợ lãi suất tiền vay không quá 60% tổng vốn đầu tư cho vườn, mức vốn vay tối 

đa được hưởng hỗ trợ là 300 triệu đồng/vườn; mức hỗ trợ: 50% so với lãi suất vay 

thực trả; thời gian hỗ trợ tối đa không quá 01 năm (12 tháng)/chủ vườn. 

+ Đối với vườn trồng cây lâu năm: Hạn mức vốn vay được ngân sách tỉnh hỗ 

trợ lãi suất tiền vay không quá 60% tổng vốn đầu tư cho vườn, mức vốn vay tối đa 

được hưởng hỗ trợ là 500 triệu đồng/vườn; mức hỗ trợ: 50% so với lãi suất vay 

thực trả; thời gian hỗ trợ tối đa không quá 03 năm (36 tháng)/chủ vườn. 

- Đối với trang trại: Hạn mức vốn vay được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất tiền 

vay không quá 60% tổng vốn đầu tư cho trang trại, mức vốn vay tối đa được hưởng 

hỗ trợ là 1.000 triệu đồng/trang trại; mức hỗ trợ: 50% tổng mức tiền lãi suất vay 

thực trả. Thời gian hỗ trợ tối đa: Không quá 01 năm (12 tháng)/chủ trang trại trồng 

trọt cây hàng năm, trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có chu kỳ nuôi dưới 01 

năm, trang trại tổng hợp (không có đối tượng sản xuất có chu kỳ sản xuất nhiều 

hơn 01 năm); không quá 03 năm (36 tháng)/chủ trang trại trồng cây lâu năm, trang 

trại lâm nghiệp, trang trại tổng hợp (có ít nhất 01 đối tượng sản xuất có chu kỳ sản 

xuất nhiều hơn 01 năm), trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có chu kỳ nuôi 
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lớn hơn 01 năm (hỗ trợ không quá 01 chu kỳ sản xuất, từ khi nuôi đến khi khai 

thác). 

Ngân sách tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ đối với các đối tượng đủ điều kiện cho đủ tối 

đa 12 tháng hoặc 36 tháng khi Nghị quyết này kết thúc vào ngày 31/12/2025. 

1.10. Hỗ trợ xây dựng công trình cấp nƣớc: 

1.10.1. Hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước: Ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng 

01 công trình (đối với chủ vườn) và tối đa 02 công trình (đối với chủ trang trại), 

chỉ thực hiện hỗ trợ 01 lần, để xây dựng công trình cấp nước như: Giếng 

khoan/giếng đóng, giếng đào hoặc lắp đặt đường ống dẫn nước từ các nguồn. Việc 

xây dựng công trình cấp nước phải thực hiện đúng theo Thông tư số 75/2017/TT-

BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ 

nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất và 

các quy định hiện hành có liên quan. Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ tối đa 70% giá trị một 

trong các công trình cấp nước, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/công 

trình/chủ vườn, chủ trang trại ở Khu vực I; Hỗ trợ tối đa 80% giá trị một trong các 

công trình cấp nước, nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/công trình/chủ vườn, 

chủ trang trại ở Khu vực II; Hỗ trợ tối đa 90% giá trị một trong các công trình cấp 

nước, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/công trình/chủ vườn, chủ trang trại ở 

Khu vực III. 

1.10.2. Hỗ trợ xây dựng, lắp đặt các hệ thống tưới (tưới tiên tiến, tưới tiết 

kiệm như: Tưới nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm) để phục vụ cho phát triển KTV, 

KTTT: Mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-

HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ 

phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

2. Một số nội dung hỗ trợ riêng đối với KTV: 

2.1. Hỗ trợ thiết kế, chỉnh trang vƣờn: 

Hỗ trợ 01 lần tối đa 50% kinh phí cho chủ vườn thực hiện chỉnh trang, cải tạo 

vườn (loại bỏ cây tạp, cải tạo mặt bằng, làm tường rào, cổng ngõ: xếp đá, hàng rào 

bằng cây xanh để tạo cảnh quan) để hình thành các vườn có hiệu quả kinh tế. Mức 

hỗ trợ tối đa trên 1.000m
2
 là: 04 triệu đồng (Khu vực I); 4,5 triệu đồng (Khu vực 

II); 05 triệu đồng (Khu vực III) nhưng mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/chủ 

vườn trồng cây hàng năm, không quá 15 triệu đồng/chủ vườn trồng cây lâu năm. 

2.2. Hỗ trợ giống cây trồng và vật tƣ phục vụ sản xuất:  

2.2.1. Hỗ trợ giống cây trồng:  Hỗ trợ kinh phí mua giống cây trồng dài ngày: 

Hỗ trợ tối đa 30% kinh phí nhưng không quá 3,5 triệu đồng (Khu vực I); hỗ trợ tối 

đa 50% kinh phí nhưng không quá 4,0 triệu đồng (Khu vực II), hỗ trợ tối đa 80% 

nhưng không quá 4,5 triệu (Khu vực III). 

2.2.2. Hỗ trợ kinh phí mua phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (khuyến khích 

sử dụng các sản phẩm từ sinh học). Mức hỗ trợ tối đa trên 1.000m
2
: 400.000 đồng 



29 

 

(cho chủ vườn ở Khu vực I), 600.000 đồng (cho chủ vườn ở Khu vực II), 800.000 

đồng (cho chủ vườn ở Khu vực III). Hạn mức diện tích được tính hỗ trợ tối đa/chủ 

vườn là: Không quá 3.000m
2
/chủ vườn trồng cây hàng năm và không quá 5.000m

2
 

cho vườn trồng cây lâu năm; chủ vườn chỉ được hỗ trợ 01 lần. 

3. Một số nội dung hỗ trợ riêng đối với KTTT: 

3.1. Hỗ trợ thiết kế, cải tạo mặt bằng làm trang trại: 

Hỗ trợ 01 lần không quá 50% tổng kinh phí thực hiện thiết kế và cải tạo mặt 

bằng làm trang trại. Trong đó, mức hỗ trợ tối đa tối đa 30 triệu đồng/chủ trang trại 

ở Khu vực I, 35 triệu đồng/chủ trang trại ở Khu vực II, 40 triệu đồng/chủ trang trại 

ở Khu vực III. 

3.2. Hỗ trợ hạ tầng sản xuất bên trong trang trại: 

- Hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản 

xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản tại trang trại, nhưng tối đa không quá 250 triệu 

đồng/trang trại. 

- Hỗ trợ 50% vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, 

bao gồm: Chi phí xây dựng chuồng trại (chuồng trại phải có hệ thống xử lý chất 

thải chăn nuôi, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường), xây dựng ao nuôi/lồng 

nuôi đối với trang trại thủy sản; nhà lưới, nhà kính; hàng rào bằng lưới B40; nhà 

xưởng; nhà sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản; tổng kinh phí hỗ trợ tối 

đa 300 triệu đồng/trang trại. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025: 

4.1. Kinh phí thực hiện: 

- Tổng kinh phí:   2.475.257,9 triệu đồng. 

Trong đó: 

- Vốn Nhân dân:   2.025.668,0 triệu đồng. 

- Vốn hỗ trợ trực tiếp cấp Tỉnh:   282.824,5 triệu đồng. 

- Vốn ngân sách cấp huyện:     34.641,0 triệu đồng. 

- Vốn lồng ghép, khác:     132.123,9 triệu đồng. 

4.2. Nhu cầu vốn hỗ trợ chi tiết: (Kèm theo Phụ lục 4a, 4b, 4c). 

PHẦN VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về KTV, KTTT trên địa bàn; 

chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch 

phát triển KTV, KTTT giai đoạn 2021-2025 và hằng năm.  
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- Kịp thời phổ biến các cơ chế, chính sách, chủ trương của Trung ương, của 

Tỉnh về khuyến khích phát triển KTV, KTTT; tăng cường công tác đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn, chú trọng đào tạo nghề cho lao động tại các 

trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, 

hướng dẫn, tập huấn liên quan về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp; kỹ thuật làm 

vườn; tổ chức bồi dưỡng kiến thức về quản trị trang trại; tăng cường công tác 

nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, các giống mới có hiệu quả cho 

chủ vườn, chủ trang trại; hằng năm, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về 

phát triển KTV, KTTT tại các địa phương trong và ngoài tỉnh có phong trào làm 

KTV, KTTT hiệu quả. 

- Tăng cường công tác quản lý chuyên ngành việc sản xuất, kinh doanh, buôn 

bán các loại giống cây trồng, con vật nuôi; tăng cường công tác thú y chăn nuôi, 

thủy sản; công tác quản lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

- Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 299/QĐ-SNN&PTNT ngày 

16/7/2019 về ban hành Danh mục định mức kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng 

trong các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phù hợp với điều kiện 

Quảng Nam, trong đó, chú ý bổ sung định mức kinh tế cho các loại cây trồng, vật 

nuôi phù hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp nhu cầu, lập kế 

hoạch kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu phân bổ thực 

hiện. 

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án và báo cáo UBND 

tỉnh về kết quả triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện Đề án. 

2. Sở Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan 

tổng hợp, lập kế hoạch, tham mưu phân bổ và hướng dẫn triển khai thực hiện kinh 

phí sự nghiệp thực hiện Đề án; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án; hướng dẫn các đơn vị, địa phương, 

các đối tượng hưởng lợi thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan 

tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch, tham mưu phân bổ và hướng dẫn triển khai thực 

hiện kinh phí đầu tư phát triển; hướng dẫn các đơn vị, địa phương, đối tượng 

hưởng lợi thực hiện các chính sách theo đúng quy định. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng: 

Hướng dẫn các địa phương, các chủ vườn, chủ trang trại thực hiện việc giao 

đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định; 

quản lý, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trong phát triển nông nghiệp, phát 

triển KTV, KTTT; hướng dẫn cho các địa phương và người dân về việc quản lý, 

http://nongthonmoi.net/cmspages/baiviet/vanban/detail.aspx?idbaiviet=22729
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khai thác nước dưới đất theo quy định;tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh 

ban hành cơ chế tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa. 

5. Sở Công thƣơng: 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực 

hiện chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, giới thiệu và 

quảng bá sản phẩm nông nghiệp, nông thôn; tăng cường công tác quản lý kinh 

doanh các mặt hàng nông lâm và thủy sản, nhất là các mặt hàng không rõ nguồn 

gốc, có yếu tố nước ngoài; cùng với các ngành chức năng quản lý tốt, có hiệu quả 

việc kinh doanh, buôn bán các loại thức ăn chăn nuôi, thủy sản, thuốc bảo vệ thực 

vật, thú y, thú y thủy sản, các loại chất cấm sử dụng trong nông nghiệp, các loại 

hàng hóa, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo người 

dân không mua phải hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ: 

Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công 

nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, nhất là các công 

nghệ thân thiện môi trường, xử lý chất thải chăn nuôi, xử lý môi trường nuôi, sản 

xuất hữu cơ, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí 

hậu, năng lượng sạch…; chú trọng khâu truy xuất nguồn gốc; chỉ dẫn địa lý; xây 

dựng thương hiệu; tiêu chuẩn sản phẩm;… 

7. Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội: 

Kịp thời tham mưu xây dựng Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

giai đoạn 2021-2025; tăng cường nguồn lực đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông về các chủ 

trương, chính sách hỗ trợ KTV, KTTT; các mô hình hay, điển hình, hiệu quả trong 

phát triển KTV, KTTT; xúc tiến các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 

thông tin, nhất là công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất - kinh doanh nông nghiệp 

trong thời gian đến… 

9. Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh Quảng Nam: 

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn  tỉnh thực hiện nghiêm túc 

các quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn và các nguồn vốn vay khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ vườn, 

chủ trang trại tiếp cận các nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thúc 

đẩy phát triển KTV, KTTT trên địa bàn tỉnh. 

10. Kính đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, Đoàn thể 

chính trị, chính trị-  xã hội và các  tổ  chức  hội  của tỉnh: Tăng cường công tác phối 

hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển KTV, 

KTTT trên địa bàn; vận động, phát triển các câu lạc bộ làm vườn, làm kinh tế trang 
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trại, xây dựng, phát triển các tổ chức hợp tác, liên kết sản xuất trong phát triển 

KTV, KTTT. 

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng huyện, trong đó có ưu tiên 

phát triển KTV, KTTT ở những nơi phù hợp. 

- Căn cứ vào quy hoạch vùng huyện; các điều kiện cụ thể về đất đai, địa 

hình, sự phù hợp đối với sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng, triển khai 

xây dựng Đề án phát triển KTV, KTTT trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, để 

làm căn cứ lập kế hoạch dự toán kinh phí thực hiện Đề án; hàng năm gửi Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện. Địa phương nào 

không xây dựng và phê duyệt Đề án và Kế hoạch như nói trên (gửi về Sở Nông 

nghiệp&PTNT tổng hợp), thì sẽ không được phân bổ nguồn vốn để thực hiện. 

- Chỉ đạo, ưu tiên bố trí ngân sách cấp huyện, lồng ghép các nguồn vốn từ 

các chương trình, dự án để hỗ trợ phát triển KTV, KTTT, trong đó, chú ý ưu tiên, 

lồng ghép phát triển hạ tầng sản xuất tại các khu vực trang trại, khu sản xuất tập 

trung. 

-  Đưa các chỉ tiêu phát triển KTV, KTTT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội hàng năm cho từng xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường hơn nữa công tác 

quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương đối với KTV, KTTT. 

PHẦN VI 

KIẾN NGHỊ 

Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất ban hành Nghị quyết về chính 

sách hỗ trợ phát triển Kinh tế vườn, Kinh tế trang trại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2021  -  2025; quan tâm, ưu tiên  bố trí nguồn ngân sách tỉnh để tổ chức thực hiện 

chính sách này trong thời gian đến./. 

 


