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KE HOACH 
Thtrc hin Chirong trInh hành dng s 46-CTr/TU ngày 01/12/2022 cüa 

Tinh uy thirc hiçn Ngh quyet so 19-NQ/TW ngay 16/6/2022 cua H9i ngh Ian 
thu nám Ban Chp hành Trung tro'ng Bang khóa XIII "v nông nghip, nông 

dan, nông thôn dn nám 2030, tm nhln dn nãm 2045" 

Thirc hin Chucing trmnh hành dng s 46-CTr/TU ngày 01/12/2022 cüa Ban 
Chap hành Dâng bO tinh Khóa XVII thrc hin Nghj quyêt so 19-NQ/TW ngày 
16/6/2022, Hi nghj lan thu näm Ban Chap hành Trung 1sng Dâng khóa XIII "ye 
nông nghip, nông dan, nông thôn den näm 2030, tam nhIn den näm 2045" (Sau 
day gçi tat là Chiing trInh hành dng so 46-CTr/TU), UBND tinh ban hành Kê 
hoach triên khai thirc hin nhi.r sau: 

MUC BICH, YEU CAU 

1. Miic dich 

Trin khai thiic hin có hiu qua các nhim vi, giâi pháp dã d ra ti Chung 
trInh hành dng so 46-CTr/TU. Tio sr chuyên biên mnh me trong nhn thIrc và 
hành dng, huy dng sir vao cuc dông b cüa cá h thông chInh tn, sir dông hânh 
cüa doanh nghip và sr dông thun, chü dng, quyêt tam ngu1i dan trong phát 
triên nông nghip, nông dan, nông thôn. 

2. Yêu cu 

K ho?ch  phâi barn sat các ni dung cüa Chuong trInh hành dng s 46-
CTr/TU. Xác djnh rO vai trô, trách thim, phân cong nhim vi c1i the và dam bào 
sir phôi hçip chat che gita các Sâ, ban, ngành, dja phixcmg và các co quan, dcm vj 
có lien quan trong th1rc hin Kê hoach. 

Can c1r K hoch nay, các co quan, dcin vj, dja phuGng xây dirng k hoach, 
dé an, dir an cii the dê chi dao  to chirc thirc hin có hiu qua các miic tiêu, nhim 
vii, giãi pháp dã dé ra tai  ca quan, dja phtrong mInh. 

Thi.rmg xuyen kim tra, don d&, giám sat vic thirc hin K hoch; kjp thyi 
phát hin và giái quyêt các khó khän, vtthng mac dam bâo vic triên khai thrc 
hin Ké hoach dat  chat luçmg, hiu qua, tiên d dà dê ra. 

II. NHIM '/1J, GIAI PHAP 

1. Ti chüc tuyên truyn, ph bin Chirong trInh hành dng s 46-CTr/TU 

Các c quan, dcn vj chü dng t chüc quail trit, ph biên các ni dung cüa 
Chuang trInh hành dng so 46-CTr/TU den can b, dãng viôn, cong chüc, viên 
chüc, ngu1i lao dng các ca quan, don yj, dja phrnmg. 

Tich circ tuyên truyn, nâng cao nhn thüc v chü tnrGng, dthng lôi cüa 
Dáng, Nhà nithc ye vai trô yà tam quan trçng cüa nông nghip, nOng dan, nOng 
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thôn trong giai doin phát trin mâi. Di mói hInh thrc tuyên truyên, tang khá 
näng tiêp c.n cüa can b, ngiiii dan, doanh nghip; tmg buóc chuyên dôi tu duy, 
cách tiêp cn mói cho can b, dâng vien, hqp tác xã, doanh nghip và ngtthi dan. 
Các Co quan thông tin, truyên thông tich crc tuyên truyên các chü tnrang, co chê 
chInh sách cUa Trung iiong, dja phucmg ye tái co câu ngânh nông nghip, xây 
dimg nông thôn mói; tuyên tmyn nhing mô hInh hay, cách lam hiu qua, nhUng, 
ttp th& cá nhân din hInh d nhân ra din rng. 

T chüc so kit, tng kt dánh giá, rut kinh nghim và kjpth?i biu ducing, khen 
thuâng nhUng Ca nhãn, tp the cO nhiêu dóng gop, có each lam hay, sang tao;  mô 
hinh tiêu biêu trong sir nghip phát triên nông nghip, nông d, nông thôn. 

2. Nân cao vai trô, v th, näng hc lam chü, cal thin toàn din dO'i 
sng 4t chat, tinh than cüa nông dan và ctr dan nông thôn 

Di mâi, nâng cao chit lixçmg, hiu qua cong tác dào tao,  bi du&ng, nãng 
cao nhn thirc, näng 1rc, trInh d, hçc van cho nông dan vàcu dan nông thôn. 
Chuyn dôi math  m tu duy san xuât nông nghip sang kinh tê nôngnghip. TIch 
crc giâi thiu, nhân rng các mô hInh hay, hiu qua, các guong diên hInh trong 
san xuât, kinh doanh giói dê khuyên khIch, dng viên ngu?ii dan nông thôn math 
dn, tir tin lam giàu tr nông nghip, nông thôn. 

Dy manh  phong trào nông dan kh&i nghip, thi dua san xut kinh doanh 
giOi, cUng nhau lam giàu, giãm nghèo ben vth-ig và xây di,rng nông thôn mri. Phát 
triên cong nghip, djch vii nông thôn tao  môi truOng thüc day qua trInh chuyên 
djch c câu lao dng nông nghip sang lam vic & khu virc cong nghip, djch vii, 
tao nhiêu vic lam tai  chô, nâng cao thu nhp ben vftng cho cu dan nông thOn. 
Tao diêu kin cho nguâi dan tiêp cn &rçic các chinh sách h trçl, khoa hçc cOng 
ngh tiên tiên, k thu.t mói dê math dan thay dOi phuong thüc, thOi quen trong 
san xuât, kinh doanh; thüc day khâi nghip, dôi mâi sang tao  trong nông nghip, 
nông thôn. TAng cir&ng hqp tác, kêt nôi nông dan thông qua vai trO cüa hp tác 
xa, to hçip tác lien kêt vci doanh nghip dê san xuât kinh doanh theo chuôi giá tn. 

Thirc hin t& quy ch dan chü co sà. Phát huy tinh th.n doàn kt, tInh lang, 
nghTa xóm, tuong than, tuong ái; xây drng gia dInh hnh phüc, cong dông dan cix 
virng math,  tham gia quail l xã hi, bâo ye tài nguyen, môi trithng, an ton và 
phát huy ban sAc vAn hoá dan tc, bão dam an ninh chInh trj, trt tij, an toàn xA hi. 

Thirc hiên t& chInh sách dan s và phát trin; chInh sách bInh d.ng giài, 
phOng, chông xâm hai  phii nü yà tré em, nãng cao nAng lirc, yj the cüa phii nü a 
nOng thôn; chInh sách bão hiêm, khuyen khIch, nâng nhanh ti 1 nOng dan tham 
gia bão hiêm xA hi ti,r nguyen,  bào hiêm y tê; chInh sách uu dAi ngu1i có cOng và 
các chInh sách ye vic lam, giám nghèo, dam bâo an sinh xA hi. Nâng cao chat 
luçrng giáo diic toàn din a các cap h9c; tiêp tic dào t?o,  bôi duong, nâng cao chat 
luqng, trng buóc xây dirng hrc krçing lao dng nông nghip, nông thôn chuyên 
nghip, lành nghê de tao  ra các san phâm có giá trj hang hóa cao và khã nAng 
canh tranh trén thj tru&ng. TIch crc thu hut nguôn nhân lirc cO trInh d cao ye lam 
vic nông thôn. Tang cu&ng cong tác bAov, chAm soc vA nâng cao stc khOe 
nhân dan. Huy dng tôi da các nguOn 1%rc, triên khai có hiu qua các Chuong trInh 
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mitc tiêu qu& gia, h trq du tti Co s& h tng, tao  sinh k vic lam, nâng cao thu 
nhp cho nguii dan, thic hin giàm nghèo nhanh và ben vng nhât là tai  các xä, 
thôn dc bit khó khàn. 

Hi Nông dan, các th chüc chInh trj - xA hi, Lien minh Hçip tác xâ va cac t 
chüc xã hi - nghê nghip thçrc hin có hiu qua vic cung cap djch v tix van, h 
trq pháp 1ut, kiên thüc san xuât kinh doanh, khoa hçc - cong ngh. TIch clrc 4n 
dng hOi  viên, doàn viên thirc hin có hiu qua các phong trào thi dua "Quãng Trj 
ehungsirc xây dirng nông thôn m&i", các phong trào "Toàn dan bão v an ninh 
To quôc", "Toàn dan doàn kêt xây d%rng diii song van hoá".... 

3. Phát triên nn nông nghip hiêu qua, bn vü'ng theo htróng sinh thai, 
frng dirng khoa hçc - cong ngh tiên tin, nãng cao chat hrçrng, giá trl  gia tang 

Trin khai có hiu qua Chiiang trInh hành dng sé 14/CTHD-UBND ngày 
08/3/2022 cüaUBND tinh ye thirc hin Két 1un sO 168-KL/TU ngày 4/11/2021 
cüa Tinh ñy ye tiêp tiic day mnh tái co câu ngành nông nghip giai doan  202 1-
2025, djnh hisOng den näm 2030 trên dja bàn tinh Quãng Trj. Ké hoach hành dng 
so 57/KH-UBND ngày 3 0/3/2022 cüa UBND tinh ye thirc hin Quyêt djnh so 
150/QD- TTg ngày 28/1/2022 cüa Thu ttthng ChInh phü phê duyt Chiên lucrc 
phát triên nông nghip và nông thôn ben vü'ng giai doan 2021-2030, tam nhmn den 
näm 2050 nhäm thrc hin tái CO câu ngành theo hithng ben vüng, hiu qua. Kip 
thi xay dirng chInh sách tIch ti, tp trung dat dai khi có chü trtrclng cüa Trung 
uong, hInh thành các vüng san xuât chuyên canh, tp trung, quy mô 1&n. Tiêp tiic 
nghiên ci'ru xay dirng và triên khai cac chInh sách ho trV Doanh nghip dâu tu vào 
nông nghip, nông thôn. 

Huy dng mi ngun 1irc &ng bi.róc du tu hoàn thin k& cu ha tng phc 
vii tái Ca CâU nông nghip, mi tiên ha tang khu san xuât tp trung, ha tang phc vii 
lien doanh, lien ket, ha tang thirang mi, logistics, ha tang phiic vi chê biên, bão 
quân nông san, ha tang üng phó vói bien dôi khI hu, phông chông thien tai. 

Trin khai có hiu qua Chixong trinh h tr kinh t tp th& hqp tác xã; K hoach 
dôi mói nâng cao hiu qua hoat  dng cüa hqp tác xa nông nghip; cac ke hoach lien 
ket chui giá tn nhäm xây dijng, dOi mdi, nâng cao hiu qua hoat  dng cüa các tO chirc 
kinh tê t the, hçip tác xã dáp üng yeu câu to chirc sn xuât trong tInh hinh m6i. 

Phát trin mnh cong nghip san xut ging cay trng, v.t nuôi có näng sut, 
chat krqng cao, bâo ton và phát triên giOng bàn dja có giá trj cao; ban hành chInh 
sách h tr hInh thành và phát trien doanh nghip khoa bce cong ngh, CC Co 

nghiên cüu, chçn, tao  giông, nâng cao nang 1rc tir chü trong san xuât thüc an chan 
nuôi. Duy trI và phát trien chui cung rng thirc ,phâm an toàn; khuyên khIch sir 
dpng phân bón, thuôc bão v thrc 4t có nguOn gôc hftu co. 

Thirc hin hiu qua tái co câu san xuât nông nghip trén các linh vtrc và trong 
trng ltnh vrc trOng trçt, chän nuôi, thüy san và lam nghip dã ducic nêu rô tai 
Chi.rong trInh hành dng so i 4/CTHD-UBND ngày 8/3/2022 cüa UBND tinh ye 
thçrc hin Kêt lun so 168-KL/TU ngày 4/11/2021 cüa Tinh üy ye tiêp tic day 
manh tái co cau ngành nông nghip giai doan  202 1-2025, djnh hu&ng den näm 
2030 trén dja bàn tinh Quãng Trj. 
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4. T chfrc thirc hin có hiu qua quy hoch phát trin kinh t - xã hi. 
Phát trin m&inh cong nghip, d1ch vii, chuyn d•ch co cu kinh t tio vic 
lam t. cho cho lao d9ng nong thon 

Tp trung hoàn thành và trin khai hiu qua quy hoach tinh th?yi k' 202 1-
2030, tam nhIn den näm 2050; quy hoach vüng huyn, quy hoch xä nông 
thôn mâi nhàm huy dng và sir d11ng Co hiu qua các nguôn lirc phát trien 
kinh tê xã hi, nhât là trong linh virc nông nghip, nông dan, nong thôn. Kjp 
than rà soát, cp nht, diêu chinh sau khi các quy hoch cap quôc gia, quy 
hoach vüng dixçc phê duyt dam bào dông b, thông nhât. 

Phát trin kinh t nông thôn vani cci cu nông nghip, cong nghip, djch 
vi hcip i, da trên khoa hçc - cong ngh và dôi mâi sang tao.  Dâu tu nâng 
cap ha tang cong nghip, djch vi, hInh thành mng hthi luu thông, bâo quân, 
chê biên, logistics, thuong mai  din tCr a nông thôn. Phát ,triên manh  cong 
nghip nông thôn, trong do chü tr9ng cOng nghip chê biên nông lam thüy 
san và ngành nghê, dir an thu h1t nhieu lao dng. Rà soát quy hochmng 
hrri chçi, chçi dâu môi, nâng cap h thông chçi nông thôn dáp 1mg nhu câu cüa 
nguani dan. 

Dy nhanh qua trInh chuyn djch co cu lao dng nông thôn theo huàng 
giám lao dng nông nghip, tang lao dng lam vic a khu vrc cong nghip, 
djch vlsi; phát triên kinh tê nông thôn gän vâi xây dirng nông thôn mai theo 
huó'ng nOng nghip sinh thai, nông thOn hin dai  và nOng dan van minh, tao 
nhiêu vic lam tai  chô, nâng cao thu nhp cho cu dan nông thôn; thu hut lao 
dng có trInh d cao ye lam vic a nông thôn. Dâu tu phát triên cac khu, clim 
cong nghip, lang nghê nông thôn, có chInh sách thu hut khuyên khIch các 
doanh nghip cong nghip, djch vi dâu tu vào nông thôn, nhât là doanh 
nghip sü diing nhiêu lao dng thu hut lao dng nông thôn, thirc hin tot "Ly 
nOng bat ly huong", tüng buâc giãm tInh trng di eli lao dng nông thôn ra 
thành thj. 

Xây dirng và ban hành K hoach thirc hin ChuoTig trInh bão tn và phát 
triên lang nghê trên dja bàn tinh Quáng Trj giai doan  202 1-2030. Thirc hin 
CO hiu qua Nghj quyêt 12/2022/NQ-HDND ngày 15/4/2022 cüa HDND tinh 
quy djnh chInh sách ho trcl phát triên du ljch trên dja bàn tinh Quâng Trj giai 
doan 2022-2030, Kê hoach sO 210/KH-UBND ngày 2/12/2022 cüa UBND 
tinh ye thirc hin Chuang trInh phát triên du ljch nông thôn trong xây dirng 
nông thôn mài giai doan 2022-2025 trén dja bàn tinh. 

Thirc hin có hiu qua Chixcing trInh mi xã mt san phm (OCOP) nhm 
khoi d.y tiêm näng, lçii the khu virc nOng thôn, gop phan nâng cao thu nhp cho 
nguani dan, thc hin co câu lai  ngành nông nghip gàn vói phát triên tiêu thu 
cong nghiêp, ngãnh nghê, djch vli và du ljch nông thOn, thüc day kinh tê nOng 
thôn phát trien ben v&ng. 

5. Xây dtrng nông thôn theo htróng hin dti gn vol do th hoá 

Thtrc hin có hiu qua Chuong trInh hành dng s 17/CTr-UBND ngày 
25/3/2022 cüa UBND tinh thiic hin Nghj quyêt sO 03-NQ/TU ngày 04/11/2021 
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cüa Ban Chp hành Dâng b tinh khóa XVII v thrc hin Chiicmg trmnh rniic tiêu 
quôc gia xây drng nông thôn mdci giai dotn 2021 - 2025, djnh huàng den närn 
2030 trên dja bàn tinh Quáng Trj. Triên khai th%rc hin có hiu qua các chuyên dê 
trong xay dirng nông thôn m&i. Thijc hin lông ghép có hiu qua vi Chixcing 
trInh MTQG giãm nghèo ben vtng và Chumg trinh MTQG phát triên kinh tê - xã 
hi vUng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi dê dam bào dam báo xây d%rng 
nông thôn mâi phát triên toàn din, ben vItng gàn vi do thj hoá, bão dam thirc 
chat, di vào chiêu sâu, hiu qua, vi lqi Ich cüa ngixii dan. 

Các dja phi.rcmg dã dat  chun rà soát, xây drng k hoach duy trI, hoàn thin 
va nâng cao chat lixqng tiêu chI dâ dat  chuân dam bào duy trI và phát triên vüng 
chäc kêt qua xây dmg nông thôn m6i i các dja phrnng dA duçc cong nhn dat 
chuân. Day manh  xây dimg nông thôn mi nâng cao, nông thôn mâi kiêu rnâu, 
xay dirng nông thôn mâi cap thôn, bàn dê dua nông thôn trô thành nai dáng sOng. 
Tp trung xây dirng nông thôn md i các xä, thôn d.c bitkhó khan, trong do chi 
trQng các giãi pháp dê nâng cao thu nhp, cái thin sinh kê, giãm nghèo ben virng 
nhàm giãrn dan khoâng each chênh lch giüa các vüng mien. Nghiêm tüc thirc 
hin thu hôi quyêt djnh cong nhn dat  chuân nông thôn mói, nông thôn mOi nâng 
cao, kiêu mâu theo dung quy djnh tai  Quyêt djnh 1 8/2022/QD-TTg ngày 
02/8/2 022 cüa Thu tuàng ChInh phü. 

Huy dng, lng ghép cO hiu qua ngun vn các chucrng trInh miic tiêu quc 
gia theo quy djnh t?i  Nghj quyêt 29/2022/NQ-HDND ngày 29/6/2022 cüa HDND 
tinh ye Quy djnh Ca ché huy dng nguôn lirc và lông ghép nguOn vOn giita các 
chuang trinh MTQG và cac chuang trInh dirán khac trén dja bàn tinh Quâng Trj, 
giai doan 2021-2025; nguOn 1irc tü các thành phân kinh té tham gia dâu tii phát 
triên kêt câu ha tang nông nghip, nông thôn; day mnh hInh thirc dâu tu theo 
phuang thirc dôi tác cong - tii (PPP), nhât là dôi vói khu virc mien nüi. 

Các S, ngành, dan vj, dja phuang cii th hóa phong trào Quâng Trj chung 
süc xây drng nông thôn mâi di vào thirc chat vâi cac hoat  dng thiêt thirc, c11 the 
& nông thôn. TIch crc thirc hin các hoat dng d dâu, phii trách ho trçi xây dirng 
nông thOn m&i gàn v&i các kêt qua cii the tai  các dja bàn dâ duqc UBND tinh 
phân cong tai  Quyêt djnh sO 1 625/QD-UBND ngày 22/6/2022. 

6. Tip tiic hoàn thin th ch, chInh sách v nông nghip, nông dan, 
nOng thôn 

Kjp th&i cii th hóa và th chirc thrc hin hiu qua các co ch, chInh sách cüa 
Trung irang, dja phuong ye nOng nghip, nOng dan, nông thôn. Tiêp tic rà soát, 
ban hành bô sung, diêu chinh hotc ban hành m&i các co chê, chInh sách cüa dja 
phuong phü hqp vâi tInh hInh thirc tin, trong do chü tr9ng nghiên ciru, dê xuât 
các chInh sách tháo g các diem nghen, tao  diêu kin thu.n 1i cho doanh nghip, 
hçp tác xa, ho gia dInh tiêp cn tôi da nguôn von tin diing de thuc day phát triên 
san xuât kinh doanh, chuyên dôi ngành nghê, giài quyêt vic lam; thUc day tIch ti, 
tp trung dat dai phát triên vüng san xuât hang hóa tp trung, day manh  üng ding 
co giOi hóa dông b; ho trg khuyên khIch, thu hut doanh nghip, kinh tê tu nhân 
lien doanh lien ket, phát triên chuôi giá trj trong san xuât nông nghip; triên khai 
thI diem Bâo hiêm nOng nghip dê rut kinh nghim, nhân rng, gop phan giãm 
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thiu rüi ro cho nông dan. 

Can di, uu tiên ngun 1irc bé trI dü ngun ngân sách ct thirc hin các Ca 
chê, chinh sách cüa tinh ban hành; tAng dâu tii ngân sách nhà nuóc giai don 2021 
- 2030 cho nông nghip, nông thôn It nhât gap 2 lan giai don 2011-2020, trong 
do t.p trung ixu tiên nguôn hrc dê thrc hin các chInh sách: thu hut doanh nghip 
dau tu vào nông nghip, nong thôn; lien kêt san xuât và tiêu thii nông san; khuyên 
nông, dào to nghê; tich tii dat dai, day mnh ca giâi hóa nông nghip; 1rng ding 
khoa hçc cong ngh, chuyên dôi so; phát triên cong nghip san xuât giông cay 
trông, vt nuôi; phát triên chAn nuôi, nuôitrông thüy san ben vting; báo quán, chê 
biên nông san; quãn l bão v và phát triên rung; phát triên trang tri, kinh tê tp 
the, hçip tác xã; phát triên san phâm OCOP. Tto diêu kin thun lçii cho doanh 
nghip, hcip tác xa, h gia dInh tiêp cn tôi da nguOn von tin diing dê thüc day 
phát triên san xuât kinh doanh, chuyên dôi ngành nghê, giài quyêt vic lam. 

T chüc trin khai thirc hin có hiu qua cac chInh sách tIn d'ing i.ru dAi v 
giãi quyêt vic lam, phát triên san xuât, chuyên dôi ngành nghê ô nông thôn. Các 
Ngân hang ChInh sách xâ hi, Nông nghip và Phát triên nông thôn thirc hin tot 
cong tác cung cap tin diing dôi vâi các h gia dmnh, cá nhân san xuât nông nghip, 
nhât là vâi h nghèo và các dôi tuqng chinh sách; ngAn chn, xi:r l nghiêm tin 
dicing den. 

Tip tiic sp xp, d& môi và phát trin, nâng cao hiu qua hott dng cüa 
cong ty nông lam nghip theo dung l trInh, kê hoach  dê ra; xr l dut diem các 
van dé cOn ton dung trong quân l dat dai cüa các cong ty nông, lam nghip. 

7. Tio dt phá trong nghiên cfru, ung diing khoa h9c - cong ngh, di 
mói sang to, chuyên di so; dào tio nhân lire trong nông nghip, nông thôn 

Trin khai thirc hin có hiu qua Quy& djnh s 1982/QD-UBND ngày 
29/7/2022 cüa UBND tinh ye ban hành Dê an chuyên dOi sO tinh Quãng Trj den 
nAm 2025, djnh hrnfrng den nAm 2030; Kê hoch so 233/KH-UBND ngày 
30/12/2022 cüa UBND tinh th1rc hin chucing trInh chrning trInh chuyên dôi sO 
trong xay dimg nông thôn mâi huàng tâi nông thôn mói thông minh tinh Quâng 
Trj giai doan 2021-2025; Kê hoch so 2321KH-UBND ngày 30/12/2022 cüa 
UBND tinh thirc hin chumg trInh khoa h9c và cong ngh phc v1i xây dtrng 
nông thôn mâi giai doan 202 1-2025. 

Trin khai minh me chuyn dM s trong linh virc nOng nghip và tren cac 
lTnh & nông thôn. Xây dirng, hoàn thin ca sà d lieu ye nông nghip, nông dan, 
nOng thOn dê lien thông vài h thông co sO dft lieu quOc gia và chuyên ngành. 
Tiêp tiic thüc day mnh me hot dng dOi mOi sang tao,  áp ding khoa h9c cong 
ngh to dt phá vô trông tr9t, chän nuôi (ye các 1oti giông cay trông, vt nuOi,...); 
chü tr9ng phat triên kinh tê man hoàn, thucmg mi din tü, üng diing chuyên dôi so 
trong truy xuât ngu6n gOc, chi dn dja 1, kiem soát an toan thirc pham dOi vói san 
phãm chü 1irc cüa dja phuang. Tp trung nguôn hrc triên khai có hiu qua mt so 
chuang trinh gOm: Chucing trInh nghiên cüu, san xuat giông phiic vi ca câu lai 
ngành nông nghip giai don 202 1-2030 và các san phâm thu lirc cüa tinh; 
phát triên cong ngh ché biên sâu, cong ngh bào quán, giàm ton that, lang phi 
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trong h thng luang thrc, thrc phâm. 

H trçi hInh thãnh các vu?m twm cOng ngh, trung tam khâi nghip, qu5 du 
tix d,i mói sang tao,  các doanh nghip khâi nghip trong nông nghip, nông thôn. 
Thüc day lien kêt, hçp tác giia các vin, trung, doanh nghip, hçp tác xã và 
nông dan trong üng dung chuyên giao khoa hçc cong ngh; khuyên khIch, hurng 
dn doanh nghip, hcip tác xã và ngiiäi dan tmg btjóc tiêp cn üng ding cong 
ngh cao, chuyn di so trong san xuât kinh doanh và kêt nOi cung - câu. Uu tiên 
tp trung nghiên cru thCr nghim, tuyên chn dua vào cac giOng cay trông, v,t 
nuôi mâi Co näng suât cao, chat krçng tot, có giá trj kinh té cao; irng dirng cong 
ngh sinh h9c tao  ra các giông cay trOng, 4t nuoi, thüy san có nàng suât, chat 
lirqng cao thIch mg vói biên dôi khI hu, gop phân chuyên dôi cci câu giông cay 
trOng v.t nuOi; tiêp tiic nghiên cfru san xuât nông nghip 1rng diing cong ngh cao, 
áp diing các quy trInh san xuât nông nghip theo hrnng hihi c, và phát triên các 
loài, san phâm dc san dja phrnmg có giá trj kinh tê và si'rc canh  tranh cao; nghiên 
cru rng d%lng cOng ngh cao trong chê biên nông san phic vi xuât khâu; nghiên 
ciru sâu, bnh hai cay trông vt nuôi; 1mg dmg cOng ngh sinh hc trong giám 
djnh, chãn doán bnh hai cay trông, v.t nuOi; cong ngh vi sinh, enzym và protein 
trong san xuât, san xuât chê phâm, thuôc bão v thirc vt sinh h9c. 

Di mcci cOng tác khuyn nOng, khuyn cOng theo luràng kt hqp giUa nhà 
nuóc vâi doanh nghip và nOng dan; ixu tiên ho trçi san xuât theo chuôi giá trj, các 
san phâm chü hrc có lçii the canh  tranh cüa các dja phixcng.Thire hin dôi mâi 
toàn din ye hInh thimc to chime và ni dung dào tao  nghê cho lao dng nông thOn, 
nâng cao nàng suât lao dng, dáp 1mg nhu câu thj trung, doanh nghip, yêu câu 
cüa tái co câu ngành nông nghip thüc day chuyên djch c câu lao dng, gän vOi 
giái quyêt vic lam phát triên kinh tê nông thôn. Chü tr9ng dào tao  k thut, tay 
nghé bc cao cho lao dng nOng nghip, nông thôn; dào tao  1irc krqng lao dng tré 
các k nàng rnâi dáp 1mg yêu câu cüa cuc Cáchmng cOng nghip 4.0 va thrc 
hin chuyén dOi so; tp trung dào tao  "nOng dan sO"; dào tao  nghê Giám dOe Hp 
tác xâ nông nghip; ru tiên dào tao  nghê cho lao dng nông thôn vüng dOng bào 
dan tc thiêu sO, mien nüi; t1mng buâc hInh thânh di ngü nOng dan chuyên 
nghip, cO dli trInh d, k näng nghe. Chñ tr9ng dào tao  theo nhu câu cüa doanh 
nghip và thj tnthng, chuyên djch co câu lao dng trong nông thOn và ni ngãnh 
nOng nghip. Mo rng quy mO dào tao  nghê trên tat ca cac llnh virc nOng nhip, 
cOng nghip, djch vii; da dng ngành nghê dao tao ye k5 thut san xuât, thi 
tnthng, quân frj...; khuyên khIch doanh nghip, hçip tác xã, to chime tu nhãn tham 
gia dào tao  nghe, phát trien thj truOng lao dng. 

Quan tam dào tao,  tp hu.n, bi du6ng chuyên sâu, chuyên ngãnh cho can b 
quân l ngành nOng nghip và PTNT, hInh thành di ngü chuyên gia ye các 11th 
virc nhu: Jfng diing cOng ngh cao, nOng nghip hitu cor, chuyen dôi sO trong nOng 
nghiêp, tiêp cn và 1mg dyng thành tVu  elm cuc each mang cOng nghip lan thim tu. 

8. Trin kliai thy'c hin tt cOng tác quãn I tài nguyen, bão v môi 
trtrrng nông thôn, nâng cao khã nãng thIch 1mg vó'i bin dii khI hu, phông 
chng thiên tai 

Quãn l, sim dung tit kim, hiu qua các ngun tài nguyen g.n vOl bâo ton 
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da dng sinh h9c. Quãn 1 chat chê vic thirc hin quy hotch sü diing dat dam 
bão phü hçip diu kin, lçii the cüa dja phucing. Phát triên mô hInh tang tnr&ng 
xanh, mô hInh nông nghip tuân hoàn. Thirc hin hiu qua bào v môi tnthng 
nông thôn, xây dirng cânh quan nông thôn sang - xanh - sch - dçp gop phãn tto 
ra môi tnthng song a nông thôn an toàn và ben vng. 

Tp trung ngun lire du ti.r xü l nincc thai, chit thai ran sinh hot, truâc ht 
là ti các lang nghê, ci1m cong nghip, khu xir 1 chat thai ran tp trung vâi cOng 
ngh hn ch chôn lap; kiêm soát ô thim mOi trising trong san xuât nông nghip 
và nông thôn; xü l ô nhiêm, phiic hôi các khu virc bj ô nhiém hóa chat ton hiu, 
bâo v mOi tri.r&ng dat. Bão v môi tnrmg các di san thiên nhien, nâng cao hiu 
qua quán l các khu bão tOn, các hành lang da dng sinh h9c, day math  gän kêt 
gita bâo ton và phát triên. Tang cung ngan chn khai thác, san bat, dánh bat, 
buôn ban trái phép dng 4t, thirc 4t hoang dä, qu hiêm; kiêm soát ch.t chê hoat 
dng gay nuôi dng 4t hoang d. Phát triên mô hInh tAng tnrang xanh, mô hInh 
nông nghip tuân hoàn 

Nâng cao näng 1irc dir báo, cánh báo thiên tai, bin di khI hu. Chü dng, 
kjp thôi xây drng kê hoach  phông, chông thiên tai, phrnmg an 1rng phó thiên tai; 
lông ghép các ni dung phông chông thiên tai vào quy ho.ch, kê hoach phát triên 
kinh tê - xA hi cüa ngành, dja phucing. Nâng cao nhn thirc, trách nhim,tInh chü 
dng cüa các cap chInh quyên và cong dOng ye phông, chông thiên tai, thIch i'rng 
biên dôi khI h.0 và bão v môi tru?ing. 

IJu tiên ngun 1irc d.0 tu, nâng cp cci sa h tng nâng cao näng 1irc chng 
chju, thIch irng an toàn trtrâc thién tai, biên dôi khI hu; chü trçng cOng trInh 
phông, chông sat ia bâo v tOi da din tIch san xuât, sinh hoat, gän lien chinh 
trang b mt nông thOn. Thirc hin cac giài pháp phông, chông sat ia b?LY song, bi 
biên, xâm nhp rnn, thoái hoá dat. Day manh  cOng tác trông và bào v thng; báo 
v, phát triên ben vüng nguOn lçii thug, hãi san. Bâo dam an ninh, sir diing hiu 
qua, tiét kim nguôn nixâc. 

TIch clrc thirc hin chuyn di cci cu cay trng, 4t nuôi, rng ding khoa bce 
cong ngh nhAm thIch img vai thiên tai và biên dôi khI hu. Ap diing các bin 
phap giám phát thai khI nhà kInh, sir ding tiêt kim, hiu qua nguOn tài nguyen 
dâu vào; xü l và tái si'r diing phii phâm, chat thai nông nghip; phát triên nOng 
nghip sinh thai, da dang thIch trng vói biên dOi khI hu; khuyên khIch áp dung 
các cOng ngh hin dai,  các giông cay trông, 4t nuoi có tInh chOng chju cao, xác 
1p co chê giám sat chat chë dé thüc day phát triên nông nghip xanh, phát thai 
các-bon thâp. 

Tip t1ic thc hin t& cOng tác tuyên truyn, nâng cao thin  thüc, thüc chü 
dng bào v mOi tru&ng, thIch irng vai biên dOi khI hu. Triên khai thirc hin Co 

hieu qua Chuang trInh tang cis&ng bão v môi tru&ng, an toàn thirc phâm và cap 
nuóc sach  nOng thOn trong xây dirng nông thôn mâi giai don 2021 — 2025. 

9. TIch curc chü dng hi nhp, hçrp tác quc t, m& rng thj tr.rrng, thu 
hut ngun 1irc vã day mnh chuyên giao khoa hc - cong ngh 
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Phát triên thj tru&ng trong nuâc vàtrng bithc gia nhp thj trtr&ng xuât khâu. 
Day mnh cong tác quâng bá, xic tiên thtrcmg mai,  phát triên san giao djch 
thuang mai  din tfr. TIch crc t chüc và tham gia các hi chq san phâm nông 
nghip cong ngh cao, nông nghip htru cci, nông nghip sach,  san phâm OCOP, 
san phm lang ngh d giâi thiu san phâm, tim kiêm, két nOi thj tri.thng tiêu thii. 
TIch crc xây drng thrnmg hiu cho san pham nông san chü hrc cüa tinh. HInh 
thành các chuôi cung 1rng - san xuât — chê biên — tiêu thii san phâm ti thj tnr?mg 
trong Va ngoài nuOc. 

Tip tiic duy tn, giui vUng, n djnh xutt khu nhftng m.t hang nông san cüa 
tinh vào các thj tnthng truyên thông; tp trung tim kiêm, mi rng xuât khau vào 
các thj tru&ng tiêm näng nhu Trung Quôc, Han Quôc, Nht Bàn, Châu Au.... 
Thông tin kjp thii các cam kêt quôc tê, hang rào k thu.t, thu tic pháp l, rüi ro 
trong thanh toán, d1r báo thj trung và sir thay dôi chInh sách cUa các thj tru&ng 
nhp khâu dê ho trçl các doanh nghip. Thu&ng xuyên tuyên truyên, gii thiu, 
huâng dn cac doanh nghip xuât nh.p khâu trên dja bàn tinh näm bat, t.n diing 
tôi da iqi the tü các Hip djnh Thirnng mai  khu virc và quôc té ma Vit Nam tham 
gia dê tn diing hiu qua cam két trong hoat dng san xuât kinh doanh, nâng cao 
sirc cnh tranh cüa san phâm, hang hóa. 

TIch crc hi nhp và hqp tác quc t trong các linh virc nông nghip và nOng 
thôn dê tranh thu, thu hut nguôn vOn, phát triên thj tnthng, tiêp ctn khoa h9c cong 
ngh. Chü trQng hqp tác trong các linh vrc nhu Crng phó vói biên dôi khI hu; bâo 
dam an ninh nguôn nuàc; phông, chông djch bnh; ô nhim môi tnr&ng xuyên 
biên giâi; i'rng diing khoa hçc cong ngh trong các lTnh virc nhu cong ngh ché 
biên, bâo quân, cong ngh giông, cong ngh môi truàng, tái sii dung phii phâm); 

Huy dng và sr diing hiu qua các ngun vn, ngun tai trçY cüa Trung hang, 
các to chrc và cá nhân cho phát triên nOng nghip, nông dan, nông thôn. To diêu 
kin tôi da, kêu gpi, thu hut doanh nghip trong và ngoài ni.râc dâu tu vào linh vrc 
nOng nghip; khuyên khIch chuyên giao cOng nghmâi; dâu ttr phát triên cOng 
nghip, djch vii & nông thôn. Tang cu&ng thu hut dâu tu phát tniên cong nghip, 
djch vi & khu vrc nông thôn. Thixc hin tot các ca chê, chInh sách nham dng 
viên, khuyên khIch ngi.thi dan và doanh nghip day m?nh  frng diing khoa h9c — 
cOng ngh vào hot dng dâu tix, san xuât, bao quàn, ché biên và phân phôi, quãn 
l trong linh v1rc nông nghip, nOng thOn. 

Nâng cao hiu qua huy dng và sr diing các ngun vn phát trin chInh th&c 
(ODA), tài trq cüa các to chüc, cá nhân trong và ngoài nisOc cho thirc hin phát 
tniên ben vtrng. 

10. Tang ctrông sty lãnh do cüa Bang, nãng cao hiu hyc, hiu qua quãn I 
ella Nhà nrnrc, phát huy vai trô ella Mt trn T quc Vit Nam, Hi Nông dan 
và các to chfrc chInh tn - xã hi, xã hi - ngh nghip & nông thôn 

Di m&i tu duy, nâng cao vai trô, trách nhim cp üy, chInh quyn, nguii 
dllng dâu trong lath do, chi do, triên khai thirc hin các nhim viii giái pháp phát 
triên nOng nghip, nông dan, nOng thOn dà diiçc néu rô tai  Chi.rang trinh hành 
dng sO 46-CTr/TU. Phát huy trách nhim nêu guung cüa can b, dáng viên, nhât 
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là ngithi dung du. Tang cithng phân,  cp, phân quy&n cho các sâ, ngãnh, dja 
phtrcmg theo quy djnh; bào dam sr phôi hçip chat chê, hiu qua, phân djnh trách 
nhim c1i the giita các sô, ngành, các dja phucrng. Thiic hin cong tác kiêm tra, 
giám sat djnh k' dt xuât dê kip  thii näm bat nhUng kho khàn, vrncng mac, kjp 
thii dê xuât giài pháp chi dao  diêu hành phü hqp vOi thirc tê. 

Thrc hin Co hiu qua cOng tác dào tao,  bi duOng, nãng cao näng 11rc di 
ngü can b các cap, trong do chü trçng nâng cao chat hxqng di ngü can b cong 
chüc ngành nông nghip và can b cor sâ có dü nàng lirc, phâm chat dam bâo dáp 
i'rng yeu cau, nhim vii de ra. Coi trçng phát triên dâng viên khu vrc nông thOn. 
HInh thành cci chê tu van, tang cuOrng dôi thoai chInh sách giUa di ngü chuyên 
gia, dai  din nông dan và doanh nghip v&i Co quan quãn 1 ngành. 

T chüc so kit, tng k&, dánh giá, rt kinh nghim; thirc hin t& cOng tác thi 
dua, khen thi.ràng; kjp th?yi biêu duang dng viên, khuyên khIch can b, nguii dan, 
cong dông dan cu dam nghi, dam lam, dôi mâi sang tao,  tIch c1rc tham gia phong 
trào phát triên nông nghip, nOng thôn; phô biên, nhãn rng nhUng each lam hay, 
mO hInh hiu qua trong phát triên nông nghip và xây dçmg nông thôn mdi. 

Phát huy vai trO chü th cüa ngrnM dan a co sa, tao diu kin d ngu?ii dan 
tIch circ tham gia các hoat  dng giám sat, phãn bin xA hOi,  gop phân xay dmg 
Dãng và h thông chInh trj trong sch,vng manh;  tham gia cac hoat dng xây 
dirng nOng thôn mai. Phát huy vai trO cüa các to chüc cong dông dan cu nông 
thOn nham huy dng suc math  tOng hqp, tinh than doàn kêt, sang tao  trong san 
xuât và dai sOng, gop phân thic day phát triên kinh tê, bào v môi tnrang, bâo ton 
và phát huy bàn sac van hóa truyên thông, dam báo an ninh trt tir, an toàn xä hi 
a nOng thôn. Xây dirng cong  dông dan cir a nông thôn hin dai,  dan chü, cong 
bang, van minh theo phi.rong châm: "Dan biêt, dan bàn, dan lam, dan kiêm tra, 
dan th huang" dê ngithi dan thirc sir dóng vai trô chü the, trung tam cüa qua trInh 
phát triên. 

Phát huy vai trO cüa Mitt trn T quc Vit Nam, Hi NOng dan, các to chuc 
chInh trj - xâ hi, xã hi - nghê nghip và các to chüc cong dông dan cu tham gia 
phát triên nông nghip, nông dan, nông thôn; chäm lo bào v quyen, lqi Ich hçip 
pháp chInh dáng cüa nOng dan; cham lo diii song 4t chat tinh than cho nông dan. 

V. TO CHI5C THçC HIIN 

1. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn: Chü trI phi hqp vâi các Sâ, 
ban, ngành lien quan và UBND các huyn, thành phO, thj xã theo dôi, don dôc 
vic triên khai thirc hin Ké hoach. TOng hqp báo cáo UBND tinh kêt qua thirc 
hin hang näm và theo yêu câu. Tham mru UBND tinh to chüc so kêt, tOng kêt 
tInh hInh thirc hin Kê hoach. 

2. Sr K hoich và Du tir: Chü trI, phi hçip v&i SO Tai chInh, SO NOng 
nghiêp vã PTNT va cãc don vj lien tham muu UBND tinh bô trI vOn dâu ti.r phát 
triên giai doan  202 1-2030 và trong kê hoach von dâu tir trung han  5 nàm, hang 
nàm dé thrc hin các nhim vii trong Kê hoach. 

3. S& Tài chInh: Phi hçip vOi SO K hoach và Du tu, SO Nông nghip và 
Phát triên nOng thôn, can cü khà näng can dôi cUa ngan sách dja phi.rong, lông 
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ghép kinh phi các chi.rcmg trInh m11c tiêu quc gia và các chisangtrInh dir an khác, 
trên c sà dir toán do các Co quan, don vj xay drng, tham muu cap có thâm quyên 
bô tn kinh phi thuc thim v1i chi thung xuyên theo phân cap ngân sách hin 
hành dê thirc hin các nhim vii cüa Ké hoach theo quy djnh. 

4. S& Khoa h9c và Cong ngh 

Nghiên ci'ru, irng diing, chuyn giao các tin bO khoa hçc cong ngh vâo 
nông nghip nông thôn hithng den nén nông nghip cong ngh cao, sinh thai, tuân 
hoàn, thông minh, chInh xác. 

Chü tn phéi hçTp vOi các Sâ Nông nghip và PTNT và các s&, ngành có lien 
quan hiiàng dan, ho trçl day mnh thirc hin vic xay d%mg tiêu chuân, quy chuân 
k thut, phát triên thucing hiu, chi dan dja 19, ho trq dang k9 báo h dôi vói san 
phâm chU 1irc cUa tinh. 

5. S& Cong Thirong 

Chü trI phéd hçp vIi S& Nông nghip và PTNT và các Si ngành có lien 
quan tO chüc triên khai các car chê, chInh sach thüc day tiêu thii nông san theo 
chuôi lien két; ho trçi phát triên cOng nghip chê biên nOng, lam, thüy san gän vth 
thj trithng tiêu thii On djnh, ben virng. 

Kim soát chat chê, xir 19 nghiêm hot dng buôn 1u Va gian l.n trong 
thuong mai  hang hóa nông, lam, thüy san. Tang c1xng cung cap thông tin thj 
tru?ing, nhu câu nhp khâu các rnrâc dê djnh hrnrng cho san xuât, xuât khâu các 
mt hang nông, lam, thüy san ye các san phâm chU 11rc cUa tinh dáp irng nhu câu 
thj trisông trong nithc và quOc té. Ho trçl doanh nghip kinh doanh trong linh vrc 
nông nghip tham gia chuôi cung üng thuong mi din tir. 

6. S& Tài nguyen và Môi trurôrng 

Rà soát, kim soát chat chë quy hotch và quãn 19, th%rc hin quy hoach  s'r 
diing dat. Chü tn, phôi hçip Si Nông nghip và PTNT dê xuât chInh sách khuyên 
khIch tIch ti, tp trung dat dai phiic vi san xuât quy mô lan và day mnh car giâi 
hóa trong san xuât nOng nghip. 

Phi hçipv6i S& Nông nghip và Phát trin nông thôn nghiên ciru, tham mtru 
ho trçc phát triên nên nông nghip sinh thai, tuân hoàn, 1rng phó hiu qua vai biên 
dOi khI h.u, sü diing hiu qua tài nguyen, khäc phiic O nhiêm mOi tru&ng trong 
khu virc nông nghip nOng thôn, bão ton da dng sinh hçc. 

7. S& Lao dng - Thurong binh và Xã hi: Tham mm.i thirc hin có hiu 
qua Chuong trInh MTQG giãm nghèo ben vfrng; cong tác dào to nghe cho lao 
dng nông thôn dáp üng yêu câu cüa thj truô'ng lao dng ye k nàng, trInh d phü 
hçip, bat kjp cOng cuc CNH, HDH nông nghip nông thôn, cuc each mng cong 
ngh lan thr tu. 

• A • A 8. So Thong tin va Truyen thong 

Chü trI huâng dn các ccx quan báo chI, truyn thông, thông tin trén dja bàn 
tuyen truyen sâu rng các ni dung cüa Ké hoch nay và Chuong tnInh hành dng 
sO 46-CTn/TU. Phôi hcip vói SOr Nông nghip và PTNT tham muu ban hành car 
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ch chIrih sách trin khai thirc hin chuyn di s trong nông nghip, xây drng 
lang xä thông minh. 

* Phi hçip trin khai cac ni dung v xay dirng ha tng thông tin truyn thông, 
ha tang so phiic vi phát triên nông nghip, nông thôn. 

9. S& Ni v.1: PMi hçip vâi các S Nông nghip và PTNT, các sâ, ngành, dja 
phirnng tiêp tiic tham mini day manh  Cong tác cãi cách hành chInh; dào tao,  bôi 
duông can b các cap. 

10. S& Van hóa - Th thao vã Du lich 

ChU tn, phi hcip vâi So Nông nghip và Phát trin nông thOn xay dmg 
chumg trinh, kê hoach, dé xuât co chê chInh sách, nguôn lirc ye phát triên van 
hóa và các Di,r an thành phãn trong xây dirng nông thôn mOi trén dja bàn toàn tinh. 

Chi dao,  hixOng dn các dcm vj, dja phucmg huy dng, kng nghép các ngun 
lirc dê xay dmg, hoàn thin và nâng cao hiu qua hoat dng h thông thiêt chê 
van hóa, the thao 0 nông thôn. Phôi hqp triên khai các hoat  dng truyên thông, 
xüc tién, quâng bá, thüc day tiêu dung san phâm chü 1irc, OCOP tai  các diem du 
ljch cüa tinh; phát triên du ljch nông nghip, nông thôn gãn vOi xây dirng nông 
thôn mOi. 

Chu trI, phi hqp vOi các cci quan, &m vi lien quan thirc hin Co hiu qua 
phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng d0i song van hóa" gän vOi Cuc 4n 
dng "Toàn dan doàn kêt xây drng nông thôn mOi, dO thj van minh". 

11. Ngân hang Nhà ntrvc Vit Nam chi nhánh Quãng Tr::  Tip tiic thirc 
hiên hiêu qua cac chinh sach tin dung phuc vu nông nghiêp, nông thôn Chi dao 
các tO chüc tin diing can dôi nguôn vOn dáp 1mg kjp th0i nhu cau von và tao  diêu 
kin tiép cn von tin dicing ngân hang dé các thành phân kinh té dâu ttx vào nông 
nghip, nông thôn; dac  bit là các doanh nghip dâu tu vào dir an nông nghip 
i'rng diing cong ngh cao, nông nghip hUu cd, phát triên ca giOi hóa nông nghip 
và cOng nghip chê bién nông san. 

12. Lien minh Hqp tác xã: T chüc tuyên truyn, ph bin duô'ng 1i, chU 
tntxang, chInh sách cüa Chtxcmg trInh hành dng so 46-CTr/TU den thành vién 
Hçip tác xã; tuyen truyén, 4n dng các Hcip tác xã to chirc san xuât, 1rng ding 
khoa hçc cOng ngh, chuyên dôi so theo diing djnh hithng cüa Chrnmg trInh hành 
dng sO 46-CTr/TU. COng cô to chOc hoat dng, nâng cao näng 1irc quân l diêu 
hành cho các Horp tác xâ. 

13. Trung tam Xüc tin du tir, Thtro'ng miii và Du Ijch tinh: ChO tn 
tham mini triên khai thirc hin các nhim V1 cii the ye xOc tiên dâu tu, thumg 
mai, du ljch và h trçl nhà dâu tu nghién ciru khão sat, thirc hin hoat dng dâu tu 
trong lTnh virc nOng nghip và nông thôn. 

14. Các Sir, ban, ngành lien quan: Can c chüc näng, nhim vi chO dng 
xay dirng ké hoach thrc hin các nOi  dung lien quan den ngành, lTnh vrc quàn l). 
Phôi hop thuc hin, kjp th0i giãi quyet các kho khan, vithng mac de Ké hoach 
ducic thirc hin có hiu qua. 

A A A A A 9 A 15. Be ngh Uy ban Mt trn To quoc Viçt Nam tinh va cac to chirc 
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chInh trj - xã hi cüa tinh: Chü dng, tham gia Co trách nhim trong cong tác 
truyên thông và 4n dng thành viên, hi viên, quân chñng Nhân dan tham gia 
phát triên nông nghip, nông dan, nông thôn; dông th&i lông ghép các ni dung 
cña Ké hoch vói các chucing trInh, dê an có lien quan cüa dan vi dê thirc hin; 
Phôi hap v&i các ca quan chüc näng cO lien quan giám sat, phãn bin xâ hi và 
phát buy vai trO chü the cüa mi tang lOp nhân dan, cong dông doanh nghip 
trong thirc hin Chiio'ng trInh hânh dng so 46-CTr/TU. 

16. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& thj xã 

Can cir vào ni dung K hoch nay, xây drng k hoch d ci th hóa các 
mlic tiêu, nhim viii C11 the ó dja phuang. 

Tt chüc thirc hin hiu qua các chInh sách cüa Trung ucmg và cüa tinh, dng 
th?i nghien ciru, ban hành cci chê, chInh sách dc thU cUa dja phi.rong. Bô trI, buy 
dng, lông ghép cac nguôn hrc; tang c.thng thu hUt to diêu kiin thun lçii dê thu 
hUt doanh nghip dâu tu vào nông nghip nông thôn. 

Xây dirng các d an, di,r an tr9ng dim phU hap vâi dc dim vâ th mnh 
cUa dja phucmg; izu tiên phát triên san phâm chU hrc cUa tinh, san phâm dc san 
cUa dja phuang, gän vâi cong nghip chê biên và thj trithng tiêu thi, irng dmg 
cong ngh cao, than thin vâi môi tru?mg. 

Djnh k' hang näm, các S&, ban, ngành, dja phi.rcing báo cáo kt qua thirc 
hin Kê hoach ye UBND tinh (qua S& Nông nghip và PTNT). Sâ Nông nghip 
và PTNT có trách nhim theo dôi, don dôc, tong hap kêt qua triên khai thirc hin 
Kê hoach, báo cáo UBND tinh biêt dê chi dao  thirc hin./. 

Noinhân: 
- B NN&PTNT (B/cáo); 
- TT.Tinh üy, TT.HDND tinh (B/cáo); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- UBMTfQVN tinh; 
- Các S, ban, ngánh, doàn th cp tinh; 
- UBND các huyn, thj xä, thành phô; 
- VPUB: CVP, các PCVP, các Phông thuOc  khôi 
NC-TH; 
- Lru: VT, KTPh/C) 

Ha S Dng 



cAc CCI CHE, CHINH SAC G TRINH, BE AN, NHIM V1J TRQNG TAM CUA KE HOCH TRIEN 
CHUTING TRINH HANII BQNG sO 46-CTr/TU 

- UBND ngày  09 /  ' /2023 cia UBND tinh Quáng Tn) 

STT Ni dung nhirnvi. 
Co quan chü 

trI quan phi hp Kh qua Thôi gian 
hoàn thành 

I CONG TAC TUYEN TRUYEN, QUAN TRIT NGHI QUYET, CHUONG TRINH HANH BONG 

1 

EMy mnh cong tác tuyên truyn, ph bin, 
quán trit các miic tiêu, nhim vu cUa Nghj 
quyêt s 19 —NQ/TW ngày 16/6/2022 cña 
Ban ChAp hành Trung uo'ng Dãng khOa Xffl 
ye nông nghip, nông dan, nông thOn dn 
näm 2030, tAm nhIn den näm 2045; Chixcmg 
trinh hành dng cüa Ban Thtrmg vii Tinh üy 
trin khai thijc hin Nghj quyêt s 19 — 
NQ/TW. 

Mat 
qu&, ca doãn 

th& các Sâ, 
ban, ngành, 
1JBND các 
huyn, thành 
phô va cac t 

chirc, Co quan, 
dcm vj trên dja 

bàn tinh 

Thiiông 
xuyên hang 

näm 

II CONG TAC QUY HOACH 

1 
Hoàn thành phê duyt và trin khai quy 
hoch tinh Quãng Trj dn nãm 2030, tam 
nhIn dn näm 2050 

S Kê hoach 
va DAu tir 

Các Sâ, ngành, dja 
phucrng lien quan 

Quy hoch tlflh duçic 
phê duyt 

Näm 2023 

2 Hoàn thãnh quy hoch vUng huyn 
TJIBND các 

huyn 
Các Sâ, nganh, dja 
phuang lien quan 

Quy hoch vüng 
huyn diiçic phê 

duyt 
Nàm 2023 

3 Quy hoach xä nông thôn mài UBND các xä UBND các huyn 
Quy ho?ch nông 
thôn mâi các xä 
duçic phé duyt 

NAm 2023 
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TO CHC THVC HIN VA BAN HANH MI CAC CCHE, CH!NH SACH, CHUNG TR!NH, BE AN TRQNG 
TAM 

111.1 T chii'c thujc hin có hiu qua các co' ch chInh sách, chirong trInh, d an da thrçrc ban hành 

Nghj djnh s6 57/20181ND-CP ngày 
17/4/20 18 cüa Chinh phü Vê c chê, 
chInh sách khuyen khich doanh nghip 
du tis vàonông nghip, nông thôn 

Sâ K hoach 
và Du 

Sâ Nong nghip V 

PTNT, các so, ngành, dia 
phiwng lien quan 

Thuc hin dam báo 
muc tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2030 

2 

Nghj quyt s 3 0/20 18/NQ-HDND ngày 
08/12/20 18 cüa HDND tinh ye vic thông 
qua Dê an xir 1 trit dé các Co sO gay ô 
nhim môi truOng nghiêm tr9ng trên dja bàn 
tinh Quàng Trj 

SO Tài 
nguyen V 

Môi truOng 

Các SO, ngành, dja 
phuang lien quan 

Hoàn thãnh xr 1 
trit dê cac cci sO 
gay ô nhim môi 

trirOng nghiêm tr9ng 

Giai do?n 
2023 -2030 

Nghj quyt 105/20211NQ-HDND ngày 
30/8/2021 cüa HDND tinh ye ban hành quy 
dinh chInh sách uu dAi và h trçi dAu tu trên 
dia bàn tinh Quáng Trj 

SO K hoach 
và Du ti.r 

Các SO, nganh, dja 
phucmg lien quan 

Thrc hin dam báo 
cac miic tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2025 

Nghj quyt s 162/2021/NQ-HDND ngày 
9/12/2021 cüa HDND tinh ye Quy djnh 
chinh sách h trq phát trin mt so cay 
trng, vt nuôi to san phAm chü 1%rc có 1i 
the cinh tranh tren dja bàn tinh Quäng Trj 
giai doan 2022-2026 

SO Nông 
nghip và 

PTNT 

Các SO, nganh, dja 
phirnng lien quan 

Thirc hin dam bão 
cac miic tiêu d ra 

Giai dotn 
2023-2026 

Nghj quy& s6 160/2021/NQ-HDND ngày 
9/12/202 1 cüa HDND tinh quy 1inh  khu c 
thuc nOi  thành cüa thành phô, thj Xã, thj 
trân, khu dan cu không di.rçic phép chän flUÔi 

(khu vrc không duçic phép chàn nuôi), quy 
djnh vüng nuôi chim yen và chInh sách ho 

SO Nong 
nghip và 

PTNT 

UBND các huyn, thành 
ph, thj x 

Th%rc hin dam bâo 
các mic tiêu d ra 

Giai don 
2023-2030 



3 

trç khi di diii cci s chän nuôi ra khôi khu 
vuc không duçic phép chän nuoi trên dja bàn 
tinh Quang Trj 

6 

Nghj quyét s 161/2021/NQ-HDND ngày 
9/12/202 1 cüa HDND tinh quy djnh mtrc ho 
trçi và ngân sách bô trI cho cong tác khuyên 
nông và thu y trên dja bàn tinh Quãng Trj 

S& Nj 

S&Nông nghip va Phát 
triên nOng thôn; UBND 

các huyn, thành phô, thj 
xã 

Thirc hin dãmbào 
các mlic tiêu dé ra 

Giai doan 
2023 -2030 

7 

Nghj quyêt so 163/2021/NQ-HDND ngày 
9/12/202 1 cüa HDND tInh Quy djnh mOt so 
chInh sách h trçi mg diing, nhãn rông CC 
k& qua khoa hQc và cong ngh trên dia bàn 
tinh giai doan 2022-2026 

Khoa h9c 
- Cong ngh 

Các Sô, ngành, dja 
phung lien quan 

Thrc hin dam báo 
các miic tiêu d ra 

Giai doan 
2023 -2026 

8 

Nghj quyt 12/2022/NQ-FIDND ngày 
15/4/2022 cüa HDND tinh quy djnh chInh 
sách h trQr phát trin du ljch trên dja bàn 
tinh Quãng Trj giai dotn 2022-2030 

hóa — 
Th thao 

Du lich 

Các S&, ngành, dja 
phrnmg lien quan 

Thc hin dam bão 
các mic tiêu d ra 

Giai don 
2023-2030 

Nghj quyêt 29/202 1/NQ-HDND ngày 
29/6/2022 cüa HDND tinh ban hành Quy 
djnh c ch huy dng ngun lirc và lông 
ghép nguôn von giüa các chumg trInh miic 
tiéu quoc gia, gitta các chumig trInh mItc 
tiêu quôc gia và các chung trinh, dr an 
khác trên dja bàn tinh Quàng Trj giai doan 
2021-2025 

Sâ K hoch 
và Du tir 

Sà Nông nghip và 
PTNT, Si Lao dông — 

Thi.rcmg binh và X hi, 
Ban Dan tc tinh; Các Sâ, 

ngành, dja phisng lien 
quan 

Thirc hin dam bão 
các muc tiêu d ra 

Giai doin 
2023-2025 

10 

Nghj quyt s6 69/2022/NQ-HDND ngày 
18/10/2022 cüa HDND tinh ye Quy djnh 
mirc h trçi phát trin thuy lçii nhô, thfiy lqi 
nôi dng và turi tiên tien, ti& kim nurc 
trên dja bàn tmnh Quãng Trj 

Sâ Nong 
nghip V 

PTNT 

Các Sâ, ngành, dja 
phumg lien quan 

Thuc hin dam bão 
các muc tiéu d ra 

Giai do?n 
2023-2030 





4 

11 

Nghj quyt 99/2022/NQ-HDND ngày 
9/12/2022 cüa HDND tinh quy djnh ye ni 
dung, mrc h trçi trong thrc hin các hoat 
dng h trq phát triên san xut thuOc các 
Chiwng trInh MTQG giai do?n 2021-2025 
trên dja bàn tinh 

Si Nong 
nghip va 

PTNT 

Sâ Lao dng — Th1.Rmg 
binh và Xä hi; Ban Dan 
tOe; Van phông diéu phôi 
nông thôn mài; Các sâ, 
ngành lien quan, UBND 
cáe huyn, thành phô, thj 

Thuc hen dam bào 
các muc tiêu d ra 

Giai don 
2023-2025 

12 

Nghj quyt 100/2022-NQ-HDND ngày 
9/12/2022 cüa HDND tinh quy djnh chinh 
sách h trcc lai suAt vn vay phát trin san 
xuAt, kinh doanh thirc hin Chung trinh 
MTQG xây dimg nông thôn mâi giai doan 
2022-2025 

S Nong 
nghip V 

PTNT 

Van phOng diu phi 
nông thôn mài; Các Sâ, 
ngành, dja phuccng lien 

quan 

Thire hin dam bão 
các m1c tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2025 

13 

Nghj quyt 101/2022/NQ-HDND ngày 
9/12/2022 cüa HDND tinh ban hành quy 
dinh mrc h mOt  s6 nôi dung th?c hin 
Chucmg trInh MTQG xay dirng nông thôn 
mài giai doan 202 1-2025 trên dja bàn tinh 
Quãng Tn 

S Tài chInh 

Sor Nong nghip Va 
P]NT; Van phOng diêu 

phôi nông thôn mài; Các 
Sâ, ngành, dja phixcmg 

lien quan 

Thuc hin dam bão 
các miic tiêu d ra 

Giai don 
2023-2025 

14 

Nghj quyt 98/2022/NQ-HDND ngày 
9/12/2022 cüa HDND tinh quy djnh Quy 
djnh t l s lucng du an dâu tu xây drng 
thirc hiên theo cor ch dc thu thuOc  cac 
Chuong trInh Miic tiêu qu6c gia trén dja bàn 
tinh Quàng Trj giai doan 2021 - 2025 

S K hotch 
và Du tu 

Các Sâ, ngành, dja 
phuorng lien quan 

Thrc hin dam bào 
các miic tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2025 

15 

Quyt djnh s6 2302/QD-UBND ngày 
5/10/20 18 cüa UBND tinh ye phê duyt Dê 
an "IIJ'ng phO tInh hInh s?t  1 b song, bä 
bin thIch l'Ing vài biên dôi khI hu trên dja 

Si Nông 
nghip 

PTNT 

Các Sâ, ngãnh, dja 
phuong lien quan 

Thirc hin dng bO 
cac nhóm giãi pháp 
kjp th?i xr 1 sat  l& 

bi sOng, b biên 

Giai doan 
20232030 
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bàn tinh Quàng Trj giai don 20 18-2020, 
djnh hixàng den näm 2030" 

trên dia bàn tinh 

16 

Quyt djnh s6 3116/QD-UBNID ngày 
28/12/20 18 cUa UBND tinh Quàn Trj ye 
vic phé duyt d an "Nâng cao chat luçing, 
phát triên giông cay trông lam nghip trên 
dja bàn tinh Quâng Trj den näm 2025, djnh 
huàng den näm 2030; Quy& dnh so 
3570/QD-UBND ngày 23/12/2019 cUa 
UBND tinh Quàng Tn v vic phê duyt d 
an phát triên thng trông kinh doanh go lan 
tinh Quâng Trj, giai don 2019 -2025, dnh 
huâng den näm 2030. 

Sâ Nông 
nghip va 

PTNT 

UBND các huyn, thành 
ph thj xa 

Thrc hin dam báo 
các mic tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2030 

17 

K hoach hành dng s 1 870/KH-LJBND 
ngày 28/4/2020 cüa UBND tinh v âng pho 
vài biên di khI hu giai doan 202 1-2030, 
thin nhIn dn näm 2050 cüa tinh Quàng Trj 

SiTài 
nguyen a 

Môi tnthng 

Các S, ngành, dja 
phi.rong lien quan 

Thrc hiên dam bào 
các mijc tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2030 

18 

K hoch s6 58/KH-UBND ngày 17/3/2021 
trin khai thrc hin K hoch quôc gia thIch 
frng vâi biên di khI hu giai do?n 2021- 
2030, tm nhIn dn näm 2050 

Sà Tài 
nguyen và 

Môi trix?mg 

Các Sâ, ngành, dja 
phrcing lien quan 

Thuc hiên dam bão 
các mic tiêu d ra 

Giai doan 
2023-203 0 

19 

Chucmg trInh hành dng sé 14/CTHD- 
UBND ngày 8/3/2022 cüa UBND tinh v 
thirc hin K& 1un s 168-KL/TU ngày 
4/11/2021 cUa Tinh üy v tip tic dy mnh 
tái cci câu ngành nông nghip giai doan 
2021-2025, djnh huâng den näm 2030 tren 
dja bàn tinh Quãng Trj; 

Sa Nong 
nghip và 

PTNT 

Các Sâ, ngành, dja 
phircing lien quan 

Thuc hién dam bâo 
các mic tiêu d ra 

Giai don 

2023-2030 
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20 

Chuorng trmnh hành dng s6 17/CTr-UBND 
ngày 25/3/2022 thuc hin Nghj quyêt so 03-
NQ/TU, ngày 04/11/2021 cUa Ban Chap 
hành E)ãng bô tinh khOa XVII ye thuc hin 
Chwing trInh miic tiêu quôc gia xay dung 
nông thôn mâi giai doan 2021 - 2025, djnh 
hixàng den näm 2030 trên dia bàn tinh 
Quáng Trj 

SiNong 
nghip va 

PTNT 

Các Si, ngành, dja 
phucmg lien quan 

Thuc hiên dam bão 
các miic tiêu dê ra 

Giai don 

2023 -2030 

21 

K hoch hanh dng s6 57/KH-UBND ngày 
3 0/3/2022 cüa UBND tinh v thuc hin 
Quyt dinh s 150/QD- TTg ngày 28/1/2022 
cüa ThU tuàng ChInh phU phê duyt Chin 
liroc phát triên nông nghip và nông thôn 
bn vtrng giai doan 202 1-2030, thm nhIn dn 
nàm 2050. 

Si Nông 
nghip và 

PTNT 

Các Si, ngành, dja 
phi.rcmg lien quan 

Thirc hin dam bão 
các miic tiêu d ra 

Giai doan 

2023-2030 

22 

Quy& djnh s 1113/QDIUBND ngày 
22/4/2022 cUa UBND tinh Phê duyt Dê an 
Khuyn khich phát trin cay duqc 1iu n 
vài Chrnmg trInh mi xä mOt  san phâm 
(OCOP) tinh Quãng Trj giai doan 2022-
2026, tam nhIn den nãm 2030 

SrNông 
nghip 

PTNT 

Các Sir, ngành, dia 
phuryng lien quan 

Thrc hin dam bão 
các m1ic tiêu d ra 

Giai doan 
2023 -2030 

23 

Quyt dlnh s 1625/QD-UBND ngày 
22/6/2022 cUa Uy ban nhân dan tinh Quãng 
Trj ye vic Phãn cong dja bàn di dâu 
drng nông thôn mài giai doan 2022-2025 

Các s ngành 
duçic phân 

cong 
UBND các huyn, thj xA Thuc hiên dam bão 

các muc tiêu dê ra 
Giai doan 
2023-2025 

24 

K hoich s 130/KH-UBND ngày 
0 1/7/2022 cUa UBND tinh Trien khai thuc 
hin Chucmg trInh MQTG xây drng nông 
thôn mâi trên da bàn tinh giai doin 2021- 

S& Nông 
nghip 

PTNT, 

Van phong diu phi 
nông thôn mri; Các Si, 
ngành, dja phucing lien 

quan 

Th?c hin dam bão 
các m1rc tiêu d ra 

Giai don 
2023 -2035 
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2025 

25 

K hoach s 148/KH-UBND ngày 
27/7/2022 ye thirc hin chucing trinh bô trI, 
n dinh dan cu các vüng: Thiên tai, dàc bit 

khó khän, biên giri, hài dão, di cu tr do 
khu rirng d.c diing trên dja bàn tinh Quãng 
Trj giai doan 2022-202 5 

Nong 
nghiçp Va 

PTNT 

Các Si, ngành, dja 
phucing lien quan 

Thrc hin dam bão 
các mitc tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2025 

26 

Quyt djnh s 1982/QD-UBND ngãy 
29/7/202,2 cüa UND tinh ye ban htnh Dê 
an chuyên dôi so tinh Quàng Trj den nàm 
2025, djnh huàng den näm 2030 

Si Thông tin 
và Truyên 

thông 

Các Si, ngành, dja 
phuang lien quan 

Thirc hin dat miic 
tiéu Dê an d ra 

Giai don 
2023-203 0 

27 

K hoach so 1 80/KH-UBNID ngày 
29/9/2022 cüa UBND tirih ye thuc hiên 
Chumg trinh mi xã mOt  san phm giai 
doan 2022 -2025 trên dja bàn tinh 

S& Nong 
nghip V 

PTNT 

Các So, ngành, dja 
phrnng lien quan 

Thirc hin dam bào 
các mic tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2025 

28 

Quyt djnh S6 2784/QD-UBND ngày 
3 1/10/2022 cüa UBND tinh phê duyt Kê 
hoch phát trin mt s6 lien k& chuôi Safl 
phâm nông nghip chü 1rc cüa tinh Quang 
Trj giai doan 2022-2026, djnh huOng den 
näm 2030 

SONông 
nghip 

PTNT 

Các SO ngành, dja 
phrnng lien quan 

Thirc hin dam bào 
các mic tiêu d ra 

Giai doan 
2023-203 0 

29 

Quy& djnh s6 3011/QD-UBND ngày 
24/11/2022 phê duyt Chumg trInh ho tr 
phát triên kinh tê tp the, hp tác x trên dja 
bàn tinh giai doan 2022-2025 

SO Ké hoach 
và Du tu 

SO Nông nghip và 
PTNT, Lien minh HTX 
tinh; Các SO, ngành, dja 

phuang lien quan 

Thirc hin dam bão 
các miic tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2025 

30 
K hoach s6 21 0/KH-UBND ngày 
02/12/2022 cUa UBND tinh ye thirc hin 
Chumg trInh phát trin du ljch nông 

SO Nông 
nghip V 

PTNT 

SO Van hóa — Th thao và 
Du ljch, Van phOng diu 
phói nông thôn mOi; Các 
So, ngani, dja phucing 

Thijc hin dam báo 
các miic tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2025 
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thôn trong xay drng nông thôn mâi giai 
doan 2022 -2025 

lien quan 

31 

K hotch s 212/KH-UBND ngày 
5/12/2022 cüa UBND tinh v triên khai thixc 
hin Chircmg trinh nâng cao chAt hiqng, hiêu 
qua thuc hin tiêu chI an ninh, trât tu trong 
xay drng nông thôn mâi giai doan 2021- 
2025 trên dja bàn tinh Quãng Trj 

Cong an tinh 

Sci Nông nghip và 
PTNT, Van phông diu 

ph6i nông thôn mâi; Các 
Si, ngành, dja phiwng 

lien quan 

Thirc hiên dam bão 
các muc tiêu d ra 

Giai don 
2023-2025 

32 

K hoch s6 21 5/KH-UBND ngày 
9/12/2022 cüa UBND tinh ye vic ban 
hành K hoch dào to ngh nông nghip 
cho lao dng nông thôn trên dja bàn tinh 
Quãng Trj giai don 2023-202 5 

S& Nong 
nghip và 

PTNT 

Sâ Lao dng — Thucrng 
binh va Xä hi; Các Sâ, 
ngành, dja phucmg lien 

quan 

Thrc hin dam bào 
các muc tiêu d ra 

Giai don 
2023-2025 

33 

Quy& djnh 3159/QD-UBND ngày, 
12/12/2022 cüa UBND tinh phê duyt Kê 
hoch di mài và phát triên HTX nông 
nghiêp cüa tinh Quâng Trj giai doan 2022- 
2026, djnh huàng den näm 2030 

SOr Nong 
nghiêp V 

PT'NT 

S K hoach và Dtu tu; 
Lien minh HTX tinh; Các 

Sâ, ngành, dja phrnxng 
lien quan 

Thuc hin dam bão 
các mic tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2030 

K hoach s 237/KH-UBND ngày ngày 
30/12/2022 v Phát trin san xuAt gän vâi 
ch bin, tiêu thu du TrAu trén dja bàn 
huyn Huâng HOa và Dakrong, tlflh 
Quàng Tn giai doan 2023-2026, djnh 
huàng den näm 2030 

SO Nông 
nghip và 

PTNT 

Các sâ, ngành lien quan; 
UBND các huyn HuOng 

Hóa, Dakrông 

Thirc hin dam bão 
các muc tiêu d ra 

Giai doan 
2023 -2030 

35 

K hoach so 232/KFI-UBND ngày 
3 0/12/2022 cüa UI3ND tinh triên khai th%rc 
hin Chiicing trinh khoa hQc cong ngh phiic 
vi xay dirng nông thôn mâi giai doan 2021- 
2025 trên dja bàn tinh Quàng Trj 

Si Nông 
nghip và 

PINT 

S& Khoa h9c — Cong 
nh; Van phông diêu 

phôi nông thôn mcci; Các 
S, ngành, dja phucmg 

lien quan 

Th?c hin dam bão 
các muc tiêu d ra 

Giai doan 
2023-2030 
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36 

K hoch s 234/KH-UBND ngày 
30/12/2022 cüa UBND tinh triên khai thirc 
hin Chumg trInh chuyn di s xay dung 
nông thôn mài, hithng tâi nông thôn mâi 
thông minh tinh Quang Trj giai doan 2021- 
2025 

SôNông 
nghip 

PTNT 

Van phông diêu phôi 
nông thôn mâi; Các S&, 
ngàrih, dja phucmg lien 

quan 

Th%rc hin dam bào 
các miic tiêu d ra 

Giai don 
2023-2030 

37 

K hotch s 233/KH-UBND ngày 
30/12/2022 cüa UBND tinh triên khai thrc 
hin Chucmg trInh tang cu&ng bão v môi 
tnthng, an toàn thtrc phâm và cap nuâc sch 
nông thôn trong xây dirng nông thôn möi 
giai don 2021-2025 trên dja bàn tinh Quâng 
Trj 

Sâ Nông 
nghip và 

PTNT 

Van phông diu ph& 
nông thôn mâi; Sâ Tài 
nguyen — Môi trtr&ng; 

Các S, ngành, dja 
phtrcing lien quan 

Thuc hiên dam báo 
các muc tiêu d ra 

Giai doin 
2023-2030 

111.2 

.. iep tiic rà soát, kip thôi ban hành các co chê chInh sách dä thrçrc UBND tinh giao nhim vii ti Chirong trinh hành dng 
s 14/CTHD-UBND ngày 8/3/2022 cüa UBND tinh ye thrc hin Kt luân so 168-KL/TU ngày 4/11/202 1 cüa Tinh üy ye 

tip tic dy minh tái co câu ngành nông nghip giai doin 202 1-2025, d!nh hurong den nãm 2030 trên dla  bàn tinh Quang 
Tn; Kê hoach hành dng so 571KH-UBND ngày 30/3/2022 cüa UBND tInh ye thurc hin Quyt dinh s 15OIQD- TTg ngày 
28/1/2022 cüa Thu tiro'ng ChInh phü phê duyt Chiên ltrçrc phãt triên nông nghip và nông thôn bn vung giai doan 2021- 

2030, tm nhIn den nàm 2050. 

ChInh sách khuyn khIch tIch ti, tp trung 
dAt dai và dAy mnh c giOi hóa trong san 
xuât nông nghip trên dja bàn tinh Quàng 
Trj giai domn 202 1-2025, djnh huOng den 
2030 

SO Tài 
nguyen V 

Môi truOng 

SO Nông nghip và 
PTNT; Các SO, ngành lien 
quan, UBND các huyn, 

thành phô, thj xâ. 

Nghj quyêt cüa 
HDND tinh 

Khi có huOng 
dn cUa 

Trung uang 

2 
Tham muu xây drng và ban hành D an 
djnh huOng thu hut dâu tu giai doan 2023- 
2025, tAm nhIn den näm 2030; Chucmg trInh 
xUc tien dAu tir hang näm 

so K hoach 
a DAu 

SO Nong nghip và 
PTNT, Trung tam XÜC 

tiên dâu ttr, thumg mai và 
du ljch tinh; cac sO, 

ngành, dja phrnmg lien 

D an duçc ban 
hành 

Giai don 

2023-2030 



10 

quan 

K hoach h trq doanh nghip vra va flhO 
hang näm trên dja bàn tinh St K hoteh 

và D&u tu 
Các S6, ngành, dja 
phinng lien quan 

K& hoch duc 
UBND tinh phé 

duyt 
Hang näm 

4 
Tham muu ban hành K hoch và trin khai 
thrc hin Chin luçic quc gia v dinh 
duorng giai do?n 202 1-2030, tam nhIn den 
nàm 2040 

SâYt 
Các Sâ, ngành, dja 
phucng lien quan 

K hoch cüa 
UBND tinh Näm 2022 

Tham muu ban hành K hoch và trin khai 
thijc hin Chiên luqc xut nhp khu hang 
hóa thi k 202 1-2030 

S Cong 
Thrning 

Cáe Sâ, ngành, dja 
phi.wng lien quan 

K hoch cüa 
UBND tinh 

Giai do?.n 

2023-2030 

6 
Tham muu ban hành K hoch và trin khai 
thire hin Chuong trInh hành dng dông 
quôc gia ye san xut va tiêu dung bn vng 
giai don 202 1-2030 

Si Cong 
Thuong 

Các Sâ, ngành, dja 
phuong lien quan 

K hoch cüa 
UBND tinh 

Giai don 

2023-2030 

Trin khai thuc hin K hoach quôc gia ye 
chuyn diii H tMng lucing thirc thrc phm 

minh bach,  trách thim và bn vUng 

S Nong 
nghip 

PTNT 

Các Sâ ngành, dja 
phucing lien quan 

Giai doan 

2023-2025 

8 
Xây drng cci si dfr lieu, cp nht s6 lieu, 
khai thác, quân l cci s? d lieu v chän nuôi 

trên dja bàn tinh 

si Nong 
nghip 

PTNT 

Các Sr, ngành, dja 
phucmg lien quan 

Giai doan 

2023-2025 

9 
Tham muu UBND tinh ban hành và thuc 
hin Chin luçic phát trin khoa hQc, cong 
ngh và diii mài sang tao  giai doan 2021- 
2030 

s Khoa hoc 
và Cong ngh 

Các Sâ, ngành, dja 
phucing lien quan 

K hoach cüa 
UBND tinh Giai do?n 

2023-2030 

10 Tham muu d xut k hoch phát trin kinh Si K hoach 
Các Sâ, ngành, dja 
phucing lien quan K hoach cüa Giai doan 
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tê tuân hoàn trên dia bàn tinh và Du tr UBND tinh 2023-2025 

11 
D an di mOi, nâng cao chAt krcmg dào tao 
ngh cho lao dng nông thôn 

SO Lao dng 
— Thung 
binh và X 

hi 

Các SO, ngành, dja 
phung lien quan 

D an cüa UBND 
tinh 

Giai don 

2023-2025 

12 Nghiên cthi d xuAt chInh sachlchucmg trInh 
nông dan khOi nghip 

SO Nông 
nghip và 

PTNT 

Các SO, ngành, dja 
phi.rcing lien quan 

Chiwng trInhl K 
hoch 

Giai don 

2023-2025 

13 
Tham mini ban hành K hoch và t chüc 
thrc hin Chin hrçic qu& gia v da dtng 
sinh hoc dn nãm 2030, thm nhIn den näm 
2050 

SO Tài 
nguyen V 

Môi tri.r?mg 

Các SO, ngành, dja 
phinmg lien quan 

Kê hoch cña 
UBND tinh 

Giai don 
2023 -2030 

14 
Tham mini ban hành K hoch và t chfrc 
th?c hin Chin krqc qu6c gia v báov môi 
tnthng dn näm 2030, tm nhIn den näm 
2050 

SO Tài 
nguyen va 

Môi truOng 

Các SO, nganh, dja 
phircing lien quan 

K hoch cüa 
UBND tinh 

Giai doan 
2023-2030 

15 Tham mini ban hành K hoach và t chüc 
thirc hin Chiên hrçic quoc gia ye tài nguyen 
nuOc dn näm 2030, tam nhin den nAm 2050 

SO Nông 
nghip và 

PTNT 

Các SO, nganh, dla 
phwing lien quan 

K hoach cüa 
UBND tinh 

Giai don 
2023-203 0 

16 T1am muu ban hành và t chirc thvc hin 
Kê hoach hành dng tang tnrOng xanh trên 
dja bàn tinh giai dotn 202 1-2030 

SO K hoach 
và DAu tu 

Các SO, ngành, dja 
phucmg lien quan 

K hoch cüa 
UBND tinh 

Giai doan 
2023-2030 

17 K& hoach thirc hin K hoach hành dng 
thrc hién cam kt cüa Vit Nam t?i  C0P26 
trong linh vrc nông nghip 

SO Nong 
nghip va 

PTNT 

Các SO, ngãnh, dja 
piirnmg lien quan K hoach cña 

urn.n tinh 

Giai don 
2023-203 0 
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18 ChInh sách thu hut, dào to ngun than 1r 
chat hrqng cao, chuyên gia dâu ngành ye 
linh virc nông nghip 

S Ni vi Các Sâ, ngành, dja 
phuang lien quan 

Nghj quyt cüa 
HDND tinh 

Näm 2023 

111.3 Ban hành mói cãc cy ch chInh sách, churoiig trInh, d an trên linh virc nông nghip và PTNT 

Nghj quyt v vic thông qua D an phát 
triên lam nghip ben vung trên dja bàn tiflh 
giai don 2023-2025, djnh huàng den näm 
2030 

sà Nông 
nghip 

PTNT 

Các S ngành, dja 
phtrng lien quan 

Nghj quyêt cüa 
HDND tinh 

Näm 2023 

2 
Nghj quyt Quy djnh mrc h6 trq Chucmg 
trInh bô trI dan cu trên dja bàn tinh 
Quãng Trj giai doan 2023 -2025 

Sâ Nong 
nghip và 

PTNT 

Các So, nganh, dja 
phucmg lien quan 

Nghj quyêt cüa 
HDNID tinh 

Giai don 
2023-2030 

Nghj quyt Quy dIih v l trInh và chInh 
sách uu dãi, ho trq ye bão v môi truOng 

SO Tài 
nguyen và 

Môi truOng 

SO Tài chInh, K hoch 
và Du tir; Các SO, nganh, 

dja phiwng lien quan 

Nghj quyêt cüa 
HDND tinh 

Giai do?n 
2023-2030 

D an v quán 1, sü diing qu dt nông 
nghip vào m11c dIch cong Ich V CC 1oi 
dat nông nghip khác do UBND cap xã quãn 
l trên dja bàn tinh 

SO Tài 
nguyen và 

Môi tnr&ng 

SO Nông nghip và 
PTNT; Các SO, ngành, dja 

phung lien quan 

Dê an cüa UBND 
tith 

Giai dotn 
2023-2030 

D an phân 1oti cht thai rn sinh hott tai 
ngun trên dja bàn tinh Quãng Trj 

SOTài 
nguyen 

MOi trueing 

Các SO, ngành, dja 
phucrng lien quan 

D an cüa UBND 
tith 

Giai doan 
2023-2030 

6 

K hoch trin khai Quyt djnh s 
4085/QD-BNN-TT ngày 27/10/2022 cüa 
B truOng B Nông nghip và PTNT v 
Phê duyt D an Phát triên cay an qua chü 
1rc dn nàm 2025 vã 2030 

SO NOng 
nghip V 

PTNT 

Các SO, ngành, dja 
phuang lien quan 

K hoch cüa 
UBND tinh 

Giai don 
2023-2030 
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7 

K hoach trin khai Quyt dnh SI 

4081/QD-BNN-TT ngày 26/10/2022 phê 
duyt D an phát triên ngành hoa, cay 

cânh dn näm 2030 

Si Nông 
nghip V 

PTNT 

Cãc S ngành, dja 
phucing lien quan 

Kë hoch cüa 
UBND tinh 

Giai do?n 
2023-2030 

8 
K hoch thue hin Chng trInh bão thn 
và phát trin lang ngh trên dja bàn tinh 
Quãng Trj giai doan 2021 -2030 

S Nong 
nghip V 

PTNT 

Cáe Si, ngành, dja 
phrning lien quan 

K hoach cUa 
UBND tinh 

Giai do.n 
2023-2030 

9 
Quy& djnh phê duyt D an phát trin ch 
biên nông lam thus' san trên dja bàn tinh 
Quãng Trj den näm 2030 

Si Nông 
nghip V 

PTNT 

Các Sâ, ngành, dja 
phinmg lien quan 

Dê an duçic UBND 
tinh phê duyt 

Giai doan 
2023-2030 

10 

Tip tue nghien ci:ru xu huâng vin trq 
cüa các to chirc phi chInh phü nuâc 
ngoài, tim kiêm cáe to chic, di tác mài, 
mô rng quan h vâi các to chüc Ian tiêrn 
näng, da dang hóa các hInh thrc và dôi 
tác van dông vien trq nhim triên khai hiêu 
qu áChiwng trInh xüc tiên 4n dng 
trçY phi chInh phü niràc ngoài cüa tinh 
Quãng Trj, giai don 2020-2025, dc bit 
chü tr9ng 11th vtrc Nông, lam, ngu nghip, 
phát triên nông thôn gän vai chung trInh 
giãm ngheo và xay dirng nông thôn mâl 

S Ngo.i 
Các Sâ, ngành, dja 
phucmg lien quan 

Các hoat dông lien 
quan 

Hang nãm 
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