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PHẦN 1. MỞ ĐẦU
I. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
Nam Trà My là huyện miền núi, nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Nam, 

cách tỉnh lỵ khoảng 100km; có tổng diện tích tự nhiên là 82.253 ha; dân số 
29.468 khẩu/7.367 hộ, trên 97% là người dân tộc thiểu số. 

Nam Trà My có thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Huyện có những sản 
phẩm nông nghiệp hàng hóa có giá trị xuất khẩu cao như sâm Ngọc Linh, quế Trà 
My, các loại cây dược liệu quý khác… Ngành nông nghiệp của huyện mặc dù 
chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu kinh tế nhưng có sự phát triển liên tục và giữ vị trí 
quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Hiện nay, quy mô nền kinh tế của huyện Nam Trà My còn nhỏ, năng lực 
cạnh tranh chưa cao nên nền nông nghiệp Nam Trà My sẽ phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức như chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động thấp; 
tốc độ tăng trưởng chưa cao và có xu hướng chậm lại; chất lượng và khả năng 
cạnh tranh của nhiều loại sản phẩm chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu tăng nhanh 
của sản xuất và phục vụ đời sống của người dân… Những khó khăn, thách thức 
này đã đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc cần phải phát triển ngành nông nghiệp của 
huyện nhằm vượt qua những giới hạn của mô hình tăng trưởng hiện có, phát huy 
tối đa những tiềm năng về điều kiện tự nhiên, con người của huyện, khắc phục 
được những thách thức từ các biến động về kinh tế, môi trường.

Nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc phát triển ngành nông nghiệp, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI đã xác định “Cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chuyển 
đổi mô hình và phương thức sản xuất nông nghiệp gắn liền với phát triển công 
nghiệp, dịch vụ. Có chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất, kêu gọi các doanh 
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Ưu 
tiên thúc đẩy tăng trường nhanh trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp 
gắn với công nghiệp chế biến”.

Xuất phát từ những yêu cầu trên cho thấy, việc xây dựng Đề án phát triển 
ngành nông nghiệp huyện Nam Trà My theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững là vô cùng quan trọng và cần thiết theo tinh thần Nghị quyết 
của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Đề án được xây dựng sẽ là căn cứ khoa học để 
phát triển một cách toàn diện ngành nông nghiệp của huyện theo hướng hiện 
đại, bền vững, sản xuất hàng hóa quy mô lớn với năng suất, chất lượng và hiệu 
quả cao, góp phần thực hiện thành công Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn 
với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 
19/2/2013 và Đề án phát triển ngành nông nghiệp theo Quyết định số 899/QĐ-
TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
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2. Căn cứ pháp lý để xây dựng đề án
2.1. Căn cứ các văn bản Trung ương:
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, 

số 26 NQ/TW ngày 05/08/2008 về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Nghị quyết số 24/2010/NQ-CP ngày 24/10/2008 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008.
- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2010-2010.

- Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/09/2011 về việc tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 
về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp.

- Nghị quyết số 88/2019/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội 
về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 04/07/2012 về việc tăng cường sự lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt đề án phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị 
gia tăng và phát triển bền vững

- Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án Phát triển 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 
theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chỉ thị số 2039/CT-BNN-KH ngày 20/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về triển khai Đề án Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá 
trị gia tăng và phát triển bền vững.
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- Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 
phẩm, xây dựng cánh đồng lớn.

- Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Quyết định số 984/QĐ-BNN-CN ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành 
chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

- Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi”.

2.2. Căn cứ các văn bản của Tỉnh:
- Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện đề án “Phát 
triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Kết luận số 24-KL/TU ngày 27/04/2016 Kết luận hội nghị Tỉnh ủy lần 
thứ tư (khóa XXI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của hội nghị Tỉnh 
ủy lần thứ sáu (khóa XX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/08/2016 Nghị quyết hội nghị Tỉnh ủy 
lần thứ tư (khóa XXI) 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 năm 2025.

- Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND ngày 26/04/2016 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây 
dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 về việc phê duyệt quy 
hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của 
HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025.

- Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 về việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND 
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tỉnh Quảng Nam về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025 .

- Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ IX về cơ chế, 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 22/07/2016 của UBND tỉnh Quảng 
Nam ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TU 
ngày 27/04/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba ( Khóa 
XXI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 
sáu (khóa XX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 
mới.

- Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc phê duyệt quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020.

- Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về phát triển kinh tế xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

- Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021.

- Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND, ngày 17/12/2019 về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 16/05/2017 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 17/5/2017của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc phê duyệt quy hoạch thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 
2025 và định hướng đến năm 2030.

- Căn cứ vào nhu cầu về phát triển của ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-
2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nam Trà My.

2.3. Căn cứ các văn bản của Huyện:
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- Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 27/7/2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Chương trình hành động số 01-Ctr/HU, ngày 28/7/2020 của Huyện ủy 
Nam Trà My về Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam 
Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Tên gọi và tổ chức quản lý đề án
- Tên đề án: Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững huyện Nam Trà My đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My.
- Cơ quan lập đề án: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
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PHẦN 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP 
HUYỆN NAM TRÀ MY

I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan đến phát triển ngành 
nông nghiệp

Vị trí địa lý, địa hình: Phía Đông giáp huyện Sơn Tây thuộc tỉnh Quảng 
Ngãi và huyện Konplong tỉnh Kon Tum; Phía Tây giáp huyện Phước Sơn; Phía 
Nam giáp huyện Đắc Glei và huyện TuMơrông - tỉnh Kon Tum; Phía Bắc giáp 
huyện Bắc Trà My. Diện tích tự nhiên toàn huyện là 82.546,04 ha, trong đó đất 
có rừng là 43.207,52 ha (rừng tự nhiên: 42.926,48 ha; rừng trồng: 281,04 ha); đất 
chưa có rừng: 19.333,81 ha và đất khác: 15.906,33 ha. Khí hậu Nam Trà My có 
khí hậu đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa Nam Hải Vân, nóng ẩm, mưa 
nhiều. Do chịu ảnh hưởng của địa hình nên lượng mưa và biên độ nhiệt ngày đêm 
của khu vực này lớn hơn vùng trung du và đồng bằng. 

Địa bàn huyện Nam Trà My nằm dưới chân núi Ngọc Linh của dãy Trường 
Sơn, có độ cao từ 400-800m; đất đai, khí hậu, thảm thực vật phong phú, rất thích 
hợp cho sự sinh trưởng và phát triển các loại trồng nông-lâm nghiệp và cây ăn 
quả, cây dược liệu.     

II. Tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện thời 
gian qua.

1. Trồng trọt:
Tổng diện tích cây lương thực có hạt 2.053,95 ha; khai hoang, phục hóa 

được 30ha ruộng lúa nước. Bình quân lương thực cây có hạt đạt 162 kg/người. 
Đến nay toàn huyện có 67 công trình thủy lợi, phục vụ tưới cho 212,5 ha 

diện tích đất canh tác, chiếm tỷ lệ 50%.  
Đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa rẫy sang trồng chuối mốc, cây 

dược liệu…, tạo thu nhập cao cho người dân. Toàn huyện có 30 trang trại lớn, 
nhỏ với diện tích trên 500ha; trong đó có 02 trang trại đã được cấp giấy chứng 
nhận với diện tích 53,8ha, chủ yếu phát triển cây Sâm Ngọc Linh, còn 28 trang 
trại đang đăng ký.

Tình hình sản xuất cây lương thực có hạt trên địa bàn huyện tương đối ổn 
định, thời tiết tuy có bất thường nhưng không ảnh hưởng nhiều đến năng suất 
cũng như sản lượng cây trồng. Năng suất cây lúa nước tăng dần qua các năm nhờ 
áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới. Năng suất đảm bảo ở mức ổn định 33,69 tạ/ha đối 
với cây lúa và 9,61 tạ/ha đối với cây ngô.

Tổng diện tích cây lương thực có hạt 2.200 ha, sản lượng đạt 5.400 tấn 
(tính đến tháng 12/2020). 
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2. Chăn nuôi:
Đi đôi với việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, công tác phát triển chăn nuôi 

được quan tâm, trong đó tập trung phát triển chăn nuôi bò, cải tạo tầm vóc đàn bò 
vàng địa phương. Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên 
môn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: triển khai tháng vệ 
sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm tra giám 
sát việc vận chuyển buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên 
địa bàn huyện; tổ chức tiêm Vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc được đảm bảo. 
Nhìn chung đàn gia súc, gia cầm ổn định qua các năm. Tổng đàn gia súc, gia cầm 
trên địa bàn huyện tính đến thời điểm hiện nay có: 44.374 con.  Trong đó:

- Gia súc: 10.647 con, Trong đó: đàn trâu:  841 con, đàn bò:  2.510 con, 
đàn dê: 894, đàn lợn: 3.901 con. 

- Đàn gia cầm: 36.228 con. (con Gà, con Vịt và con Ngang)
Chăn nuôi có bước phát triển khá, nhất là bò, trâu và dê. Công tác phòng 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được chú trọng. Tuy nhiên, bệnh dịch tả 
lợn Châu Phi xảy ra trên diện rộng năm 2019 đã gây thiệt hại lớn về đàn lợn.  

3. Công tác bảo vệ và phát triển rừng:
Công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện những năm qua với 

những nỗ lực định hướng “xã hội hóa nghề rừng”, gắn công tác quản lý bảo vệ 
rừng với nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo bền vững đã đạt nhiều kết quả 
đáng kể, cụ thể: Công tác cho thuê môi trường rừng trồng dược liệu dưới tán rừng 
được người dân địa phương tích cực tham gia và đạt hiệu quả cao; công tác giao 
khoán bảo vệ rừng đến nhóm hộ, hộ gia đình nhận khoán đã góp phần nâng cao 
hiệu quả công tác bảo vệ rừng; tăng thu nhập, giảm nghèo đồng thời gắn trách 
nhiệm bảo vệ rừng cho người dân, giảm thiểu đáng kể tình trạng phá rừng, đốt 
rừng làm nương rẫy.

Ý thức của người dân địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng được 
nâng cao, thường xuyên phối hợp chặc chẽ với cơ quan chức năng, cung cấp 
thông tin tố giác tội phạm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ & 
Phát triển rừng.

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nhân dân cách chăm sóc và bảo 
vệ các loại cây đã trồng; chuẩn bị cây giống: cây Quế, cây Giổi rừng phục vụ 
trồng rừng theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện 
về thông qua Đề án trồng rừng, phục hồi rừng cây bản địa và bảo vệ rừng giai 
đoạn 2017-2020; tổ chức chăm sóc cây đã được trồng các năm trước. Kết quả 
thực hiện trồng và phục hồi rừng được 1.329 ha (trong đó: trồng Quế Trà My là 
903,5 ha, các loại cây lâm nghiệp khác là 287 ha).
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Đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường 
rừng. Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ 
và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ 
đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020; Luật bảo vệ và phát triển rừng, 
các văn bản liên quan và tổ chức cho nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng 
chát chữa cháy rừng. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 213 đợt/13.931 lượt 
người tham gia; tổ chức 34 đợt/707 hộ dân ký cam kết quản lý bảo vệ rừng cho 
từng đối tượng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Quảng Nam về quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược 
liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam; đến nay, trên địa bàn huyện đã hoàn thiện thủ tục cho thuê môi trường rừng 
trồng Sâm Ngọc Linh cho 29 nhóm hộ/453 hộ với diện tích 435,22 ha và 10 đơn 
vị thực hiện thuê môi trường rừng trồng Sâm, với diện tích 244,42 ha; Trong đó 
có 03 Trung tâm: Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My, Trung tâm phát 
triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu tỉnh Quảng Nam, Trung tâm công nghệ sinh 
học (thuọc Liên minh HTX Việt Nam) và 07 Công ty. 

Công tác cho thuê môi trường rừng được triển khai thực hiện đúng nội 
dung đề ra theo Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND 
tỉnh Quảng Nam; thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát công tác quản lý bảo 
vệ rừng và triển khai trồng Sâm Ngọc Linh của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
thuê môi trường rừng; tiếp tục vận động nhân dân, hộ gia đình, cá nhân trên địa 
bàn huyện tích cực tham gia đăng ký thuê môi trường rừng trồng Sâm Ngọc Linh 
nhằm phát huy công tác bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh đồng thời nâng cao 
đời sống, xóa đói giảm bền vững trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng với việc đẩy mạnh thực 
hiện giao khoán diện tích rừng và sắp xếp lại các tổ bảo vệ rừng. Tổng diện tích 
rừng đã được giao khoán bảo vệ 39.563,18ha. Tổng diện tích rừng trồng mới và 
phục hồi là 1.329 ha; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 59,64%.

4. Thực hiện hiệu quả việc phát triển cây dược liệu và Sâm Ngọc Linh
Lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ phát triển các loại cây dược liệu dưới tán 

rừng; thành lập vườn ươm giống cây dược liệu của huyện. Đồng thời, vận động, 
hướng dẫn kỹ thuật để người dân tự ươm giống các loại cây dược liệu. Đến nay, 
đã trồng được 366ha cây dược liệu các loại, bình quân mỗi năm phát triển 
55,16ha.

Xác định Sâm Ngọc Linh là cây chiến lược để phát triển kinh tế, thoát 
nghèo bền vững, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển diện tích trồng Sâm ra 07 
xã vùng quy hoạch; đồng thời, tổ chức có hiệu quả các hình thức quảng bá, giới 
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thiệu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của Sâm Ngọc Linh. Công tác bảo tồn nguồn 
gen gốc, đảm bảo an ninh Sâm và việc phòng, ngừa dịch bệnh trên cây Sâm Ngọc 
Linh được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. 

Bên cạnh đó, Quế Trà My được ưu tiên khuyến khích phát triển; hiện toàn 
huyện trồng mới được 2.597 ha, nâng tổng diện tích Quế hiện có lên trên 
3.600ha. Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 15 doanh nghiệp đăng ký trồng 
Sâm và dược liệu dưới tán rừng, với diện tích 2.000 ha.

5. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, sắp xếp, 
bố trí dân cư, đào tạo nghề nông nghiệp đạt được nhiều kết quả khá tích cực

- Chương trình cây dựng NTM: Tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với ưu tiên nguồn lực cho xã Trà Mai 
– xã điểm của tỉnh và Trà Don – xã điểm của huyện. Đến nay, bình quân các xã 
đều đạt trên 10 tiêu chí. Năm 2020, xã Trà Mai về đích nông thôn mới. Đồng 
thời, triển khai xây dựng 03 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở 03 xã Trà 
Mai, Trà Don và Trà Nam.

- Công tác sắp xếp, bố trí lại dân cư theo tinh thần Nghị quyết số 05-
NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy được chỉ đạo chặt chẽ, trên tinh thần tự 
nguyện, phù hợp với tập quán sinh hoạt, điều kiện canh tác; lồng ghép các nguồn 
lực để triển khai nhanh, sớm ổn định đời sống người dân. Cùng với việc sắp xếp 
những điểm dân cư thuận lợi trước, huyện cũng chú trọng ưu tiên sắp xếp các 
điểm dân cư có nguy cơ sạt lở; thiếu đất ở, đất sản xuất; nằm trong diện tích rừng 
đặc dụng, rừng phòng hộ hoặc địa hình khó khăn, không thể đầu tư hạ tầng giao 
thông, điện lưới, nước sinh hoạt... Đến nay, đã thực hiện di dời, sắp xếp được 45 
khu/1.991 hộ dân. 

- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Từ năm 2016 đến nay tổ 
chức 18 lớp đào tạo nghề cho 719 học viên với tổng kinh phí 910 triệu đồng (trong 
đó năm 2016 tổ chức 4 lớp với 140 học viên, năm 2017 tổ chức 7 lớp với 224 học 
viên, năm 2018 tổ chức 4 lớp với 89 học viên, năm 2019 tổ chức 3 lớp với 77 học 
viên, năm 2020 tổ chức 7 lớp với 189 học viên). 

III. Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp
Đến nay, toàn huyện có 53 tổ hợp tác (chốt, nhóm hộ), 06 hợp tác xã hoạt 

động theo Luật hợp tác xã năm 2012. Có 05 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đã liên kết với các doanh nghiệp để sản 
xuất nông sản hàng hoá, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Toàn huyện có 30 
trang trại đạt tiêu chí quy định, nhiều trang trại đã mạnh dạn đầu tư, khơi dậy 
tiềm năng về lao động, đất đai từng bước tạo ra sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu 
cầu thị trường, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
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IV. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của huyện trong những năm 

qua có nhiều bước phát triển:
 + Phối hợp với Trường Đại học Nông – lâm Huế thực hiện đề tài “Nghiên 

cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nhân giống hữu tính nhằm nâng cao 
tỷ lệ chất lượng cây giống sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng 
Nam”;

+ Phối hợp với Viện di truyền, viện nông nghiệp thực hiện đề tài “Nghiên 
cứu bảo tồn và xây dựng nguồn giống gốc cây sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà 
My, tỉnh Quảng Nam”;

+ Phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện đề tài 
“Nghiên cứu xây dựng mô hình và ứng dụng Hệ thống Internet vạn vật để quảng 
bá và giám sát hiệu quả khu bảo tồn giống cây sâm gốc Ngọc Linh, huyện Nam 
Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

+ Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội 
thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình 
sản xuất đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba Kitagawa.), giảo cổ lam 
(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino.) và đan sâm (Salvia miltiorrhiza) 
tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam”.

+ Phối hợp với Trung tâm lâm sản ngoài gỗ triển khai lựa chọn 30 cây quế 
đầu dòng và xây dựng vườn giống Quế chuyển hóa với 10ha các xã Trà Dơn, Trà 
Leng để lấy hạt làm giống; đang xây dựng vườn giống quế gốc với quy mô 05 ha 
nhằm duy trì, phát triển nguồn gen Quế địa phương, bảo vệ thương hiệu cây quế 
Trà My.   

Nhìn chung công tác ứng dựng khoa học công nghệ vào việc bảo tồn và 
phát triển cây Sâm Ngọc Linh, cây dược liệu bước đầu cho kết quả khả quan; tỷ 
lệ và chất lượng cây giống sâm Ngọc Linh, cây dược liệu được nâng lên; đem lại 
hiệu quả cao, giải quyết được vấn đề tăng thu nhập, ổn định đời sống, giảm 
nghèo bền vững cho người dân vùng đăc biệt khó khăn; cụ thể

- Đã xây dựng được vườn giống cây trội sâm Ngọc Linh (1.500 cây) đảm 
bảo tiêu chuẩn để phục vụ sản xuất giống cây sâm Ngọc Linh chất lượng theo 
tiêu chuẩn ngành Nông nghiệp;

- Hình thành 02 vườn ươm (diện tích 2,5ha) công nghệ cao; đảm bảo phục 
vụ nhân giống cây Sâm Ngọc Linh;

- Một hệ thống điện tử về thu thập và xử lý các thông tin về thời tiết, khí 
hậu liên quan đến sự sinh trưởng và phát triển của cây Sâm Ngọc Linh;
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- Xây dựng được mô hình cây Đương quy 05 ha, đảng sâm 05 ha và giảo 
cổ lam 05 ha tại các xã Trà Nam, Trà Linh và Trà Cang.

- Đã xác định được 30 cây quế đầu dòng và xây dựng vườn giống Quế 
chuyển hóa với 10 ha tại các xã Trà Dơn, Trà Leng; xây dựng vườn giống quế 
gốc với quy mô 05 ha nhằm duy trì, phát triển nguồn gen Quế địa phương, bảo vệ 
thương hiệu cây quế Trà My.   

- Sản xuất giống cây Sâm Ngọc Linh bằng công nghệ nuôi cấy mô: Trước 
tình hình dự báo phát triển trồng cây Sâm Ngọc Linh ngày càng tăng, trong khi 
đó giống để đảm bảo cho nhu cầu phát triển còn hạn chế; vấn đề sản xuất giống 
bằng công nghệ sinh học được đặt ra. Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ 
đạo của Thường trực Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, cơ quan 
chuyên môn của huyện đã tiến hành thử nghiệm nhân giống cây sâm Ngọc Linh 
bằng nuôi cấy mô, với số lượng khoảng gần 30.000 cây từ phôi đầu tiên; với đợt 
ra cây lần đầu tiên, qua theo dõi tỷ lệ cây sống đạt khoảng 60%, cây sinh trưởng 
phát triển bình thường, tuy nhiên so với cây được nhân giống ra từ hạt thì tốc độ 
sinh trưởng chậm hơn.

Việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất ra giống cây trồng mà đặc 
biệt là cây sâm Ngọc Linh đòi hỏi phải có trình độ và năng lực chuyên môn cao, 
do đó trong thời gian qua, UBND huyện Nam Trà My đã mạnh dạn thử nghiệm 
mô hình này, tuy kết quả đem lại chưa đáp ứng nguyện vọng bởi nhiều nguyên 
nhân; nhưng đây cũng là một bước đột phá mới trong việc ứng dụng công nghệ 
sinh học vào sản xuất giống; nhất là giống sâm Ngọc Linh quý hiếm; đảm bảo 
đáp ứng nhu cầu cây giống sâm Ngọc Linh phục vụ cho việc phát triển vùng 
nguyên liệu Sâm theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

- Trong lâm nghiệp, phát triển trồng rừng thâm canh (trồng xen ghép các 
loài cây thân gỗ với loại cây nông nghiệp ngắn ngày như chuối xen cây giổi, sắn, 
đẳng sâm xen ngô, sắn...); đã tận dụng không gian của hệ thống sản xuất, vừa 
khai thác hợp lý có hiệu quả đất lâm nghiệp vừa nâng cao năng suất cây trồng, 
đem lại hiệu quả kinh tế cao.

V. Chế biến và tiêu thụ nông sản
Toàn huyện có 15 cơ sở kinh doanh thu mua và chế biến các mặt hàng 

nông sản và dược liệu, có trên 20 sản phẩm hàng nông sản và dược liệu tham gia 
OCOP 3 sao cấp tỉnh và 01 sản phẩm đang đề nghị tham gia sản phẩm OCOP 5 
sao cấp Trung ương. Hiện nay đã có 06 sản phẩm đạt 03 sao cấp tỉnh.

Đối với chăn nuôi, tỉnh đã hình thành và phát triển hình thức liên kết liên 
doanh trong sản xuất giữa các hộ chăn nuôi với nhau. Hình thức liên kết này 
bước đầu đang mang lại hiệu quả trong việc chăn nuôi đàn bò, cùng với sự hỗ trợ 
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của Tỉnh về cơ chế chăn nuôi nông hộ cải thiện đàn bò giống bằng hỗ trợ giống 
bò đực 70% nhóm máu Zêbu.

Tiếp tục xây dựng các nhãn hiệu hàng hóa cho nhiều sản phẩm nông 
nghiệp; xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông sản như quế Trà My, sâm 
Ngọc Linh,  đẳng sâm, giảo cổ lam, chè dây Nam Trà My... và bước đầu cũng đã 
hình thành các chuỗi sản phẩm gắn với doanh nghiệp liên kết tiêu thụ, thu mua, 
chế biến.

VI. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng 
đến việc phát triển ngành nông nghiệp

1. Thuận lợi
- Huyện Nam Trà My có vị trí thuận lợi trong phát triển kinh tế-xã hội.
- Địa hình huyện Nam Trà My hình thành nên nhiều tiểu vùng sinh thái đa 

dạng và đặc trưng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đa dạng hóa ngành 
nông nghiệp.

- Hệ thống sông ngòi có tiềm năng lớn về phát triển thủy lợi, thủy điện 
phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như phục vụ cho sản 
xuất của ngành nông nghiệp.

- Tài nguyên đất đai rộng lớn, thuận lợi cho phát triển đa dạng ngành nông 
nghiệp.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tạo nên nền tảng phát 
triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

- Cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật ngày càng hoàn thiện góp phần nâng cao 
chất lượng phúc lợi xã hội cho người dân và thu hút đầu tư.

- Nguồn nhân lực dồi dào và số lượng lao động chất lượng cao ngày càng 
nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành nông nghiệp trong giai 
đoạn mới.

2. Khó khăn
- Địa hình đồi núi, nhiều sông suối và phân tán, gây khó khăn cho xây 

dựng hạ tầng, khai thác đất đai cho sản xuất, cũng như việc quy hoạch phát triển 
dân sinh khu vực miền núi.

- Nam Trà My nằm trong khu vực có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hàng 
năm thiên tai thường xảy ra nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất 
của ngành nông nghiệp cũng như  đời sống và sinh hoạt của người dân.

- Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa thu hút được đầu tư.
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- Thiếu vốn đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển 
ngành nông nghiệp nói riêng.

VII. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của ngành nông 
nghiệp của huyện

1. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của lĩnh vực trồng trọt 
Điểm mạnh Điểm yếu

- Có nhiều tiểu vùng sinh thái đa dạng 
và đặc trưng thuận lợi cho việc phát 
triển đa dạng cây trồng.
- Hệ thống sông ngòi có tiềm năng lớn 
về phát triển thủy lợi để phục vụ cho 
sản xuất của ngành trồng trọt.
- Tài nguyên đất đai rộng lớn, thích hợp 
với nhiều loại cây trồng, thuận lợi cho 
phát triển đa dạng ngành trồng trọt.
- Đã có một số sản phẩm được ưa 
chuộng trên thị trường như Gạo đỏ, mè 
đen, chuối mốc địa phương, rau lủi,…

- Tốc độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
còn chậm. 
- Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ. Tình 
trạng dịch bệnh nguy hiểm trên cây 
trồng diễn biến phức tạp, làm ảnh 
hưởng lớn đến giá trị gia tăng.
- Phát triển liên kết với doanh nghiệp 
sản xuất theo chuỗi giá trị còn nhiều 
hạn chế, chưa thu hút được nhiều doanh 
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt. 
- Các mô hình hợp tác xã hoạt động 
đơn dịch vụ chưa hiệu quả. 
- Sản phẩm bán ra thị trường chủ yếu 
dưới dạng thô hoặc sơ chế nên hiệu quả 
kinh tế không cao. 

Cơ hội Thách thức
- Có khả năng thu hút đầu tư vào ngành 
nông nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp 
công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ 
ngành nông nghiệp.
- Có cơ chế ưu đãi đầu tư đặc thù. Có 
nhiều chính sách, chương trình, dự án 
hỗ trợ phát triển nông nghiệp.
- Tỷ lệ người lao động được tập huấn, 
bồi dưỡng, nâng cao kiến thức ngày 
càng nhiều.
- Thị trường nội địa lớn.
- Mô hình liên kết sản xuất nhận được 
sự đồng thuận và tham gia của người 

- Các tác động xấu của thiên tai và biến 
đổi khí hậu diễn ra thường xuyên nên 
ảnh hưởng lớn đến quy mô sản xuất, 
giá trị gia tăng và thu hút đầu tư vào 
lĩnh vực trồng trọt.
- Quy mô sản xuất nhỏ lẻ gây khó khăn 
trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 
thực phẩm và chất lượng sản phẩm 
trồng trọt của thị trường ngày càng cao.
- Thị trường tiêu thụ sản phẩm diễn 
biến phức tạp, các sản phẩm từ trồng 
trọt của tỉnh bị cạnh tranh gay gắt bởi 
các sản phẩm của các địa phương khác 
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dân.
- Cơ sở hạ tầng phục vụ cho trồng trọt 
ngày càng được quan tâm đầu tư.
- Sự phát triển của ngành du lịch và xu 
hướng của người tiêu dùng đang tạo 
điều kiện tốt cho việc phát triển các sản 
phẩm đặc sản của huyện như lúa địa 
phương, rau hữu cơ, chuối hữu cơ.
- Người tiêu dùng có xu hướng ưa 
chuộng các sản phẩm mang tính bản 
địa.

và sản phẩm nhập khẩu.
- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát 
triển liên kết sản xuất giữa doanh 
nghiệp với người dân theo chuỗi giá trị 
chưa đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp.
- Công nghiệp bảo quản, quản lý chất 
lượng nông sản sau thu hoạch và chế 
biến chưa phát triển,
- Công tác xúc tiến thương mại, xây 
dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường 
chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.
- Tư duy sản xuất, canh tác của nông hộ 
còn mang tính truyền thống, thủ công; 
chưa quan tâm và coi trọng sự liên kết 
với doanh nghiệp.

2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của lĩnh vực chăn nuôi
Điểm mạnh Điểm yếu

- Số lượng đàn vật nuôi tăng qua các 
năm, trong đó đàn bò có xu hướng 
tăng mạnh. 
- Sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của 
thị trường tiêu dùng trong và ngoài 
huyện.
- Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trong chăn nuôi ngày càng tăng
- Công tác thú y được quan tâm thực 
hiện nên dịch bệnh xảy ra tương đối ít, 
không gây thiệt hại lớn.
- Việc giết mổ và cung cấp sản phẩm 
chăn nuôi cho thị trường tiêu thụ cơ 
bản đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường 
trong và ngoài huyện.
- Giải quyết ngày càng nhiều việc làm 
và nâng cao thu nhập cho người lao 
động trong các mô hình chăn nuôi 
nông hộ, trang trại.

- Tốc độ tăng trưởng hàng năm còn 
thấp và thiếu tính bền vững.
- Chăn nuôi hộ gia đình với quy mô 
nhỏ vẫn còn phổ biến. Số lượng trang 
trại, gia trại còn ít và phát triển chậm.
- Năng suất và chất lượng sản phẩm 
chăn nuôi còn thấp, chi phí cao nên 
thiếu tính cạnh tranh 
- Chưa có sản phẩm mang thương hiệu 
địa phương.
- Chưa có cơ sở chế biến sản phẩm 
chăn nuôi mang tính thương mại.
- Công tác kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh 
an toàn trong giết mổ gia súc, gia cầm 
thực hiện chưa triệt để.
- Nhận thức của một bộ phận nhân dân 
về phát triển chăn nuôi quy mô lớn, tập 
trung theo hướng công nghiệp hàng hóa 
chưa cao.
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- Đã có quy hoạch phát triển chăn nuôi 
gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và 
định hướng đến năm 2030

Cơ hội Thách thức
- Có vị trí địa lý thuận lợi để kết nối mở 
rộng thị trường với các địa phương 
khác ở trong và ngoài tỉnh.
- Nhu cầu xã hội về sản phẩm chăn 
nuôi ngày càng tăng. Thị trường tiêu 
thụ nội địa lớn.
- Người tiêu dùng có xu hướng ưa 
chuộng các sản phẩm mang tính bản 
địa.
- Tiềm năng phát triển chăn nuôi trên địa 
bàn huyện còn nhiều.
- Quá trình hội nhập quốc tế đang tạo 
cơ hội lớn cho việc phát triển chăn 
nuôi tập trung. Ngành chăn nuôi có 
điều kiện tiếp thu khoa học công nghệ 
để phát triển.

- Biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan 
gây nhiều tiềm ẩn xảy ra dịch bệnh 
trong chăn nuôi.
- Giá cả bấp bênh và giá đầu vào cao 
nên hạn chế khả năng đầu tư mở rộng 
quy mô sản xuất..
- Công tác phòng chống dịch bệnh chưa 
được người chăn nuôi quan tâm đúng 
mức.
- Chăn nuôi hộ gia đình thiếu kiểm soát 
tiềm ẩn nguy cơ gây ra dịch bệnh và 
hạn chế trong việc tiếp cận khoa học kỹ 
thuật.
- Việc kiểm soát nguồn gốc và chất 
lượng con giống còn gặp nhiều khó 
khăn. Công tác tuyển chọn giống vật nuôi 
chưa được quan tâm đúng mức.
- Người chăn nuôi thiếu vốn và kinh 
nghiệm quản lý làm hạn chế phát triển 
chăn nuôi quy mô lớn.
- Việc bố trí đất cho chăn nuôi tập 
trung còn gặp nhiều khó khăn, hình 
thức chăn nuôi còn thả rông.

3. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của lĩnh vực lâm nghiệp
Điểm mạnh Điểm yếu

- Có tài nguyên đất đai rộng lớn thuận 
lợi cho việc phát triển rừng trồng. 
- Lâm sản ngoài gỗ phong phú, đa dạng 
về thành phần loài, công dụng sử dụng.
- Có một số sản phẩm có thương hiệu 

- Tăng trưởng ngành lâm nghiệp còn 
chậm và chưa bền vững, hiệu quả sản 
xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh 
thấp.
- Tổ chức sản xuất chưa chặt chẽ, thiếu 
sự liên kết giữa các khâu trồng rừng, 
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trên thị trường như sâm Ngọc Linh, 
Quế Trà My...
- Công tác quản lý, bảo vệ rừng được 
thực hiện ngày càng tốt
- Đã xác lập được quy mô, ranh giới đất 
rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất 
rừng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi 
cho quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
lâm nghiệp.
- Đời sống, việc làm và thu nhập của 
người dân được cải thiện từ các hoạt 
động sản xuất lâm nghiệp.
- Đã có quy hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng đến năm 2020.

chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 
- Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật còn hạn 
chế. 
- Việc nuôi trồng, thu hoạch cây dược 
liệu còn manh mún và mang tính tự 
phát. Năng suất và tính cạnh tranh các 
sản phẩm dược liệu còn thấp.
- Ít có sản phẩm mang thương hiệu địa 
phương.
- Công tác xúc tiến thương mại, xây 
dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường 
còn hạn chế.
- Chưa thu hút được các nhà đầu tư vào 
lĩnh vực nuôi trồng, sơ chế, chế biến và 
bảo quản dược liệu.
- Thu nhập của người dân, nhất là vùng 
cao, đồng bào dân tộc còn thấp và chưa 
đảm bảo sống được bằng nghề rừng.

Cơ hội Thách thức
- Sâm Ngọc Linh được công nhận là 
sản phẩm quốc gia nên được Nhà nước 
quan tâm, đầu tư nghiên cứu bảo tồn và 
phát triển.
- Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nuôi 
trồng và phát triển nhiều loại dược liệu 
như Quế Trà My, Đẳng Sâm, Giảo cổ 
lam, chè dây...
- Thị trường tiêu thụ dược liệu và các 
sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu rất 
lớn do thói quen và truyền thống 
phòng, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 
của người dân.
- Người tiêu dùng trong và ngoài nước 
vẫn có niềm tin trong việc sử dụng các 
sản phầm thuốc có nguồn gốc từ tự 
nhiên. 

- Một số loại lâm sản ngoài gỗ có nguy 
cơ suy giảm về số lượng do khai thác 
quá mức.
- Nạn khai thác gỗ trái phép vẫn còn 
diễn biến phức tạp.
- Đất lâm nghiệp bị chuyển sang sử 
dụng vào các mục đích khác để đáp ứng 
cho quá trình phát triển kinh tế xã hội 
ngày càng nhiều.
- Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học 
và công nghệ trong sản xuất giống cây 
dược liệu, xây dựng tiêu chuẩn chất 
lượng giống cây dược liệu chưa đáp 
ứng được yêu cầu của thực tiễn.
- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát 
triển liên kết sản xuất giữa doanh 
nghiệp với người dân theo chuỗi giá trị 
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- Công tác phát triển dược liệu đang 
được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và 
các Bộ ngành quan tâm ủng hộ.
- Giá gỗ rừng trồng cao, ổn định nên đã 
thúc đẩy người dân đầu tư trồng rừng 
nguyên liệu.
- Thị trường tiêu thụ gỗ nội địa và xuất 
khẩu lớn.
- Có nhiều dự án đầu tư cho ngành lâm 
nghiệp như dự án trồng rừng gỗ lớn, 
trồng rừng biến đổi khí hậu, trồng rừng 
thay thế vật liệu làm nhà ở,...

chưa đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp.
- Thiếu nhân lực làm công tác dược 
liệu.
- Người dân chưa thực sự quan tâm và 
coi trọng sự liên kết với doanh nghiệp 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
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PHẦN III 
NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025 VÀ 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
I. Quan điểm và mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp
1. Quan điểm phát triển ngành nông nghiệp
- Phát triển ngành nông nghiệp là một hợp phần của tái cơ cấu tổng thể nền 

kinh tế, phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và 
phù hợp với định hướng phát triển ngành chung của cả nước. Gắn phát triển 
ngành nông nghiệp với chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi 
trường để phát triển bền vững.

- Nhà nước định hướng phát triển bằng các cơ chế, chính sách tạo môi 
trường thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế hoạt động. Tập trung hỗ trợ nghiên 
cứu phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ và phát triển thị trường, cơ sở hạ 
tầng phục vụ sản xuất và đời sống. Tăng cường sự tham gia của các thành phần 
kinh tế, phát huy vai trò của các tổ chức cộng đồng, nông dân và doanh nghiệp 
trong đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ và thiết bị để nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung 
phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, 
giá trị cao và thân thiện với môi trường. Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản 
phẩm nông nghiệp hàng hóa có lợi thế của tỉnh. Ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, các giải pháp khoa học công nghệ tiên 
tiến là khâu đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành, gắn 
sản xuất với nhu cầu của thị trường nhằm phát triển nhanh và bền vững, nâng cao 
hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân.

- Thực hiện phát triển nông nghiệp vừa phải theo cơ chế thị trường, vừa 
phải đảm bảo các mục tiêu cơ bản về phúc lợi, vệ sinh an toàn thực phẩm cho 
người sản xuất và người tiêu dùng. Đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, 
liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ giữa nông dân, hợp 
tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt. 
Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn, tham gia liên kết theo chuỗi. Lấy địa bàn xã làm cơ sở để chỉ 
đạo thực hiện tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Phát triển nông nghiệp là một quá trình phức tạp, khó khăn và lâu dài do 
vậy cần được thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh 
phù hợp với thực tế trên cơ sở xây dựng một hệ thống giám sát, đánh giá và tham 
vấn thông tin phản hồi từ các bên liên quan.
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2. Mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp
2.1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng 

nông thôn mới, phấn đấu đạt tăng trưởng nhanh và bền vững. Duy trì tăng trưởng, 
nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng 
và giá trị gia tăng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nội tại và 
hướng đến xuất khẩu. Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông 
thôn, đảm bảo an ninh lương thực trước mắt và lâu dài, góp phần giảm nghèo bền 
vững. Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giảm thiểu 
các tác động tiêu cực đối với môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ 
động phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

a- Đến năm 2025, tỷ trọng của ngành nông – lâm nghiệp chiếm 20 – 25%  
trong cơ cấu kinh tế của huyện. Tốc độ tăng tưởng giá trị sản xuất ngành nông – 
lâm nghiệp đạt bình quân từ 10%/năm trở lên.

- Tăng cường liên kết theo chuỗi và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng 
cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông – lâm 
nghiệp được sản xuất dưới hình thức hợp tác, liên kết đạt ≥10% (bằng 50% so với 
mức chung của Tỉnh).

- Chuyển đổi từ 80% diện tích đất trồng lúa không chủ động nước, kém 
hiệu quả hiện nay sang trồng rau, hoa, cây ăn quả và dược liệu. Phấn đấu có 15-
20 sản phẩm nông – lâm nghiệp được chứng nhận Chương trình OCOP.

- Xây dựng nhân rộng mô hình giảm nghèo:15 mô hình/năm (chăn nuôi bò, 
dê, heo đen; trồng cây dược liệu, ...). Phấn đấu đến năm 2025 diện tích trồng cây 
ăn quả đạt 250 ha.

- Tập trung phát triển các loại vật nuôi bản địa, có giá trị kinh tế cao như 
dê, heo đen. Đến năm 2025, đàn dê đạt trên 2.000 con; đàn heo đen địa phương 
đạt 10.000 con. Tỷ lệ hộ dân chăn nuôi có chuồng trại đạt từ 80 – 90%. 

- Nâng cao chất lượng lao động nông thôn, tăng tỷ lệ lao động nông thôn 
qua đào tạo nghề đạt trên 38,5%, gắn với  giải quyết việc làm tại chỗ thông qua 
việc phát triển các ngành nghề thủ công, làng nghề truyền thống, cơ sở sơ chế, 
chế biến nông, lâm, thủy sản, dịch vụ ở nông thôn để đa dạng hóa thu nhập, 
chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. 



21

- Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới. Phấn đấu đến năm 2025, có 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 01 xã tiếp 
tục duy trì xã nông thôn mới (đạt 20% tổng số xã trên địa bàn huyện).

- Phấn đấu thu hút từ 2-3 doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông –lâm nghiệp 
trên địa bàn huyện.

b- Đến năm 2030: Tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa quy mô diện tích, 
sản lượng, số lượng và chất lượng sản phẩm hàng hóa nông – lâm nghiệp của 
huyện.

Phấn đấu có 15 sản phẩm nông – lâm nghiệp được chứng nhận Chương 
trình OCOP.

Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng của ngành nông – lâm nghiệp chiếm 30%   
trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Có 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 02 xã tiếp tục duy trì xã nông thôn 
mới (đạt 30% tổng số xã trên địa bàn huyện).

3. Định hướng và nội dung phát triển ngành nông nghiệp
3.1. Định hướng chung
Phát triển ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng 

hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát triển sản xuất 
những sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh dựa trên cơ sở tiềm năng, lợi thế 
vốn có của tỉnh và nhu cầu sản phẩm của xã hội. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, cơ giới hóa, chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông 
nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Phát triển vùng nguyên liệu có khả năng cạnh tranh cao, gắn với 
công nghiệp chế biến, khuyến khích việc hình thành các vùng chuyên canh cây 
ăn quả, cây dược liệu, (quế Trà My, sâm Ngọc Linh, Đảng Sâm, giảo cổ lam, chè 
dây, …), các vùng chăn nuôi (Trà Mai, Trà Dơn, Trà Vân, Trà Nam, Trà Don). 
Phát triển nông nghiệp - nông thôn và tăng cường kết nối toàn diện giữa các 
vùng, tạo ra mối quan hệ tương hỗ trong phát triển theo hướng bền vững và cân 
bằng trên địa bàn huyện.

3.2. Nội dung phát triển trong các lĩnh vực
3.2.1. Trồng trọt
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- Ổn định diện tích gieo trồng lúa nước (2.053,95 ha/ năm) ở những địa 
bàn có nước tưới chủ động. Chuyển một số diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp 
sang trồng rau, cây ăn quả.

+ Đối với vùng trồng rau: Tập trung phát triển mạnh các loại rau bản địa 
như: Rau lũi, rau dớn, bầu, bí, ớt,…tại các xã có điều kiện phù hợp và gần trung 
tâm huyện để tiện cho việc tiêu thụ sản phẩm như: Trà Mai, Trà Tập. Các xã xa 
trung tâm huyện ngoài các loại rau trên cần tập trung cây su su để cải thiện bửa 
ăn hàng ngày, đồng thời cung cấp tại khu vực trung tâm xã.

+ Đối với cây ăn quả: Tập trung mạnh phát triển các loại cây đang có giá 
trị tiêu thụ mạnh trên thị trường như: Cam, Xoài, Sầu riêng, mít thái, bòn bon,…

- Chuyển phương pháp sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang hướng sản xuất tập 
trung, quy mô lớn thông qua tích tụ, tập trung đất đai, liên kết, hợp tác trong sản 
xuất.

- Đầu tư bảo quản sau thu hoạch, chế biến để đảm bảo nguồn dinh dưỡng 
của sản phẩm. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến, đóng gói và xây dựng 
thương hiệu nông sản.

3.2.2. Chăn nuôi
- Tập trung thúc đẩy chuyển dịch chất lượng đàn gia súc, tăng quy mô chăn 

nuôi trong nông hộ, gia trại, kiểm soát tốt dịch bệnh, vệ sinh môi trường nông 
thôn.

- Đẩy mạnh kinh tế trang trại, phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi 
tập trung nói riêng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao năng lực cạnh 
tranh và tạo thương hiệu của huyện theo hướng VietGap. Đưa vào chăn nuôi 
những giống mới có năng suất cao, đặc biệt là đàn bò lai, lợn lai, các giống gà 
thịt, gà trứng. 

- Đối với các xã có điều kiện đất đai, khí hậu để phát triển chăn nuôi như 
Trà Mai, Trà Don, Trà Vân, Trà Dơn phát triển mạnh đàn bò, dê, heo đen địa 
phương theo hướng chăn nuôi tập trung, có chuồng trại nhằm quản lý tốt công tác 
phòng chống dịch bệnh. Phát triển đàn gia cầm: vịt, gà, ngan.

- Đối với các xã vùng cao tùy theo đặc điểm khí hậu của từng vùng có thể 
phát triển theo từng loại gia súc trên, cần chú trọng đến thời tiết rét lạnh để bố trí 
vật nuôi phù hợp, tập trung phát triển đàn dê.

- Trên cơ sở quy hoạch chăn nuôi, tiếp tục thu hút các dự án đầu tư từ các 
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng: 
chăn nuôi tập trung và gắn chuyển đổi mô hình, hỗ trợ sản xuất cho nhân dân 
phát triển chăn nuôi bò có năng suất, chất lượng cao.

3.2.3. Lâm nghiệp
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- Chuyển đổi tập quán canh tác trồng rừng mật độ cao, không thực hiện 
chăm sóc rừng, khai thác rừng non… sang trồng rừng gỗ lớn với mật độ hơn 
1.000 cây/ha. Khuyến khích trồng xen cây dược liệu như đẳng sâm, Quế và một 
số cây bản địa khác.

- Đối với rừng sản xuất, phát triển theo chiều sâu, tạo ra các vùng nguyên 
liệu tập trung theo hướng thâm canh quy mô vừa và lớn nhằm đảm bảo cung cấp 
nguyên liệu cho chế biến. Thử nghiệm các loài cây trồng mới nhằm đa dạng cơ 
cấu loài cây trồng; xây dựng rừng giống và các vườn ươm đạt tiêu chuẩn để từng 
bước nâng cao năng suất rừng, chất lượng rừng trồng. Đối với rừng tự nhiên, khôi 
phục và phát triển rừng chủ yếu bằng hình thức quản lý bảo vệ.

- Tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng 
hiện có. Nâng cao chất lượng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng nhằm phát huy vai 
trò, chức năng của rừng phòng hộ đầu nguồn bảo vệ các công trình thủy điện, 
thủy lợi; cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt; hạn chế những tác động tiêu 
cực của biến đổi khí hậu như sạt lở đất ở đồi núi, bờ sông, tạo cảnh quan phục vụ 
phát triển du lịch sinh thái.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển Sâm Ngọc Linh và 
các dược liệu quý khác trở thành hàng hoá. 

- Triển khai trồng rừng và phục hồi rừng hàng năm là 1.500 ha (trong đó 
trồng mới quế Trà My 1.200 ha). Tập trung phát triển vùng chuyên canh cây quế 
Trà My tại các xã; Trà Dơn, Trà Leng, Trà Mai, Trà Vân, Trà Don, Trà Tập. Các 
xã còn lại tùy theo từng vùng, ngoài diện tích trồng tập trung có thể trồng phân 
tán nhưng phải đảm bảo liên kết vùng để tiện cho việc thu hoạch, tiêu thụ sản 
phẩm sau này. 

- Đầu tư phát triển công tác giống cây lâm nghiệp, cây dược liệu. Thực 
hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tăng cường công tác bảo vệ 
rừng.

- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất lâm nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, lấy doanh nghiệp làm hạt nhân để hỗ trợ ứng dụng khoa học và công 
nghệ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Đồng thời, thúc đẩy 
liên kết giữa doanh nghiệp (thu mua, chế biến sản phẩm) và nhóm hộ (sản xuất, 
cung ứng nguyên liệu).

3.2.4. Thủy lợi
- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, đảm bảo an toàn hệ thống công 

trình thủy lợi hiện có.
- Đầu tư phát triển mạng lưới thủy lợi đảm bảo cấp đủ nước cho sản xuất 

và sinh hoạt dân cư trong vùng.
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- Tăng cường hiệu quả việc quản lý và sử dụng nguồn nước trong những 
vùng sản xuất tập trung, phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi. Thúc 
đẩy hình thành mô hình quản lý cộng đồng đối với các hồ chứa nước nhỏ thuộc 
các công trình thủy lợi nhỏ.

- Phấn đấu đến năm năm 2025, nâng cấp, sửa chữa 40 công trình, xây dựng 
mới 20 công trình thủy lợi nhỏ để đảm bảo nguồn nước ổn định cấp tưới cho 500 
ha lúa. Đến năm 2030, nâng cấp, sửa chữa 70 công trình; xây dựng mới 40 công 
trình đảm bảo nguồn nước ổn định cấp tưới cho 600 ha lúa. Chú trọng đến các 
vùng có diện tích sản xuất lúa nước lớn như: Trà Nam, Trà Mai, Trà Don, Trà 
Vân.

3.3. Nội dung phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực
3.3.1. Sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực thuộc ngành trồng trọt( Rau, 

củ, quả các loại)
Rau, củ, quả các loại là nhu yếu phẩm hàng ngày của con người. Nhu cầu 

về loại hàng hóa này trong tỉnh Quảng Nam và ở các tỉnh thành lân cận như thành 
phố Đà Nẵng là rất lớn. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình trồng rau sạch mang lại hiệu 
quả cao trên địa bàn tỉnh như mô hình rau hữu cơ Thanh Đông, trà Quế tại Hội 
An, rau hữu cơ Điện Phương, rau VietGAP, an toàn Mỹ Hưng tại Bình Triều - 
Thăng Bình, rau an toàn Bàu Tròn - Đại An, rau của Hợp tác xã Nông nghiệp 
Điện Quang - Điện Bàn. Việc tổ chức học hỏi các mô hình trên để phát triển các 
vùng trồng rau hữu cơ, rau sạch là một cơ hội tốt cho ngành trồng trọt của huyện 
Nam Trà My do hiện nay việc sử dụng rau hữu cơ đang trở thành xu hướng tất 
yếu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, sản xuất rau hữu cơ là hệ thống sản xuất 
có lợi cho môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống con người và đem lại hiệu 
quả kinh tế cho các bên có liên quan.

Với những ưu thế của sản xuất rau hữu cơ, định hướng đến năm 2030, 
huyện Nam Trà My cần hình thành các trang trại, gia trại trồng rau hữu cơ quy 
mô nhỏ và vừa. Khuyến khích người dân liên kết, hợp tác để đầu tư sản xuất rau 
hữu cơ cung cấp cho thị trường. Xây dựng mới các chuỗi và kết nối chuỗi cung 
ứng nông sản thực phẩm an toàn. Ngoài các loại rau, củ, quả thông thường, Nam 
Trà My còn có tiềm năng phát triển các loại rau đặc sản như rau Lủi, ớt xiêm, 
măng, chuối…Chú trọng đến việc phát triển các loại cây ăn quả như: Cam, xoài, 
sầu riêng, bòn bon, mít thái,…

Việc phát triển các loại rau, củ, quả của huyện được thể hiện như sau:
- Về quy mô: diện tích thực hiện trồng rau khoảng 30 ha; trồng cây ăn quả: 

100 ha.
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- Về sản phẩm: Tập trung sản xuất các sản phẩm rau, đậu, củ, quả các loại 
như: Bầu, bí, mướp, ớt, rau các loại...

- Về kỹ thuật/công nghệ, tổ chức sản xuất: Tổ chức lại sản xuất theo hướng 
sản xuất hàng hoá, quy mô tập trung, hình thành các vùng liên kết hộ, nhóm hộ. 
Thúc đẩy phát triển rau, củ, quả sạch theo mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 
Khuyến khích nông hộ liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi, ổn định từ 
đầu vào cho đến đầu ra, khuyến khích thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp. 
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn 
VietGAP. Đầu tư mạnh vào khâu bảo quản sau thu hoạch, chế biến để đảm bảo 
nguồn dinh dưỡng của sản phẩm. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến, đóng 
gói và xây dựng thương hiệu rau quả.

- Về thị trường tiêu thụ sản phẩm:
+ Ưu tiên các sản phẩm tại các phiên chợ Sâm và hàng nông sản hàng 

tháng của huyện, tại các điểm du lịch, khu vực đông dân cư, thuận tiện về giao 
thông, thương mại nhằm đưa các sản phẩm nông sản đến gần hơn với người tiêu 
dùng.

+ Xây dựng kênh phản hồi thông tin hai chiều giữa người sản xuất và 
người tiêu dùng thông qua kênh bán lẻ để từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng thỏa 
mãn nhu cầu của người tiêu dùng.

+ Xúc tiến tìm kiếm thị trường tiêu thụ với các huyện, tỉnh lân cận. Liên 
kết với các Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp của các tỉnh, huyện để 
giới thiệu quảng bá nông sản đến với người tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu 
thụ.

3.3.2. Sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực thuộc ngành chăn nuôi
3.3.2.1. Bò
Phát triển chăn nuôi bò ở huyện Nam Trà My không những cung cấp thịt, 

sức kéo, phân bón mà còn cung cấp nguyên liệu cho một số ngành nghề thủ công 
mỹ nghệ. Đẩy mạnh chăn nuôi bò thực chất là tạo việc làm, tăng thu nhập và cải 
thiện điều kiện sống cho người nông dân, song song với nó là cung cấp thịt đáp 
ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng cao của người tiêu dùng. Theo Tổng cục thống 
kê năm 2015, sản lượng thịt bò trong nước chỉ cung cấp chưa đến 10% nhu cầu 
của thị trường. Do vậy, có thể thấy chỉ tính riêng trong nước thì thị trường tiêu 
thụ thịt bò của tỉnh Quảng Nam là rất lớn, đây là tiềm năng lớn để phát triển đàn 
bò trên địa bàn huyện.

Theo số liệu thống kê năm 2016, tổng đàn bò trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
là khoảng 192.480 con tập trung chủ yếu ở thị xã Điện Bàn và các huyện Duy 
Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Tiên Phước và Phú Ninh.
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Với điều kiện tự nhiên, lao động dồi dào của huyện Nam Trà My thì định 
hướng đến năm 2030 phát triển đàn bò theo hướng bò thịt chất lượng cao. Đối 
với giống bò cỏ địa phương, thay đổi phương thức nuôi theo hướng giảm chăn 
nuôi nhỏ lẻ, ưu tiên phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn ở các xã: Trà Mai, 
Trà Don, Trà Vân, Trà Dơn.

Về giải pháp kỹ thuật/công nghệ, tổ chức sản xuất: Chú trọng pháp triển 
đàn bò lai. Hình thành các khu chăn nuôi bò tập trung, xây dựng chuồng trại, cơ 
sở vật chất khác. Áp dụng tiêu chuẩn VietGap trong chăn nuôi trang trại và gia 
trại. Tổ chức phát triển chăn nuôi trang trại gắn với bảo vệ môi trường, kiểm soát 
dịch bệnh gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong 
xử lý nhằm tái sử dụng chất thải từ gia súc (phân bón sinh học). Xây dựng giải 
pháp quản lý an toàn dịch bệnh theo hướng cảnh báo sớm. Xây dựng tổ/hợp tác 
xã sản xuất chăn nuôi bò theo hướng hàng hoá với việc kết hợp nhiều hộ chăn 
nuôi với nhau. Hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp thực phẩm an 
toàn có thương hiệu trong chăn nuôi.

Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: Tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm thịt 
bò như xây dựng mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ thuộc 
các thành phần kinh tế, đặc biệt giữa các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở 
chăn nuôi và các điểm buôn bán, giết mổ, các cửa hàng lớn trong và ngoài tỉnh.

3.3.2.2. Lợn
Ưu tiên phát triển các trang trại chăn nuôi lợn có quy mô vừa và lớn, liên 

kết các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Phát triển đàn lợn theo hướng nạc hóa, lai 
giữa các giống có chất lượng. Áp dụng chăn nuôi tiên tiến, chuồng trại đảm bảo. 
Quy hoạch bố trí các khu chăn nuôi lợn tập trung có điều kiện thuận lợi (Trà Mai, 
Trà Dơn) để kêu gọi đầu tư sản xuất giống chất lượng cao phục vụ các trang trại, 
gia trại. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới để đánh giá tiềm năng di 
truyền, đánh giá khả năng thích nghi các giống mới, phát huy lợi thế nguồn gen 
bản địa.

Về giải pháp kỹ thuật/công nghệ, tổ chức sản xuất: Chú trọng phát triển 
đàn lợn lai. Hình thành các khu chăn nuôi lợn tập trung, xây dựng chuồng trại, cơ 
sở vật chất khác. Áp dụng tiêu chuẩn VietGap trong chăn nuôi trang trại và gia 
trại. Tổ chức phát triển chăn nuôi trang trại gắn với bảo vệ môi trường, theo 
hướng công nghiệp, bán công nghiệp với công nghệ tiên tiến, kiểm soát dịch 
bệnh gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý 
nhằm tái sử dụng chất thải từ gia súc (phân bón sinh học). Xây dựng giải pháp 
quản lý an toàn dịch bệnh theo hướng cảnh báo sớm. Xây dựng tổ/hợp tác xã sản 
xuất chăn nuôi lợn theo hướng hàng hoá với việc kết hợp nhiều hộ chăn nuôi với 
nhau. Hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp thực phẩm an toàn có 
thương hiệu trong chăn nuôi.
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Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: Tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm thịt 
lợn như xây dựng mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ thuộc 
các thành phần kinh tế, đặc biệt giữa các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở 
chăn nuôi và các điểm buôn bán, giết mổ, các cửa hàng lớn trong và ngoài tỉnh.

3.3.2.3. Dê
Ưu tiên phát triển các trang trại chăn nuôi dê có quy mô vừa và lớn, liên 

kết các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Áp dụng chăn nuôi tiên tiến, chuồng trại 
đảm bảo. Quy hoạch bố trí các khu chăn nuôi dê tập trung có điều kiện thuận lợi 
(Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Don, Trà Nam, Trà Tập, Trà Cang) để kêu gọi 
đầu tư sản xuất giống chất lượng cao phục vụ các trang trại, gia trại. Đẩy mạnh 
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sinh học để đánh giá tiềm năng 
di truyền, đánh giá khả năng thích nghi các giống mới, phát huy lợi thế nguồn 
gen bản địa.

Về giải pháp kỹ thuật/công nghệ, tổ chức sản xuất: Hình thành các khu 
chăn nuôi dê tập trung, xây dựng chuồng trại, cơ sở vật chất khác. Áp dụng tiêu 
chuẩn VietGap trong chăn nuôi trang trại và gia trại. Tổ chức phát triển chăn nuôi 
trang trại gắn với bảo vệ môi trường, theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp 
với công nghệ tiên tiến, kiểm soát dịch bệnh gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý nhằm tái sử dụng chất thải từ gia súc 
(phân bón sinh học). Xây dựng giải pháp quản lý an toàn dịch bệnh theo hướng 
cảnh báo sớm. Xây dựng tổ/hợp tác xã sản xuất chăn nuôi dê theo hướng hàng 
hoá với việc kết hợp nhiều hộ chăn nuôi với nhau. Hình thành các chuỗi liên kết 
sản xuất, cung cấp thực phẩm an toàn có thương hiệu trong chăn nuôi. 

Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: Tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm thịt 
dê như xây dựng mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ thuộc các 
thành phần kinh tế, đặc biệt giữa các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở 
chăn nuôi và các điểm buôn bán, giết mổ, các cửa hàng lớn trong và ngoài tỉnh.

3.3.2.4. Gà
Việc chăn nuôi gà được chuyển đổi mạnh mẽ từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản 

xuất hàng hóa theo hướng bán công nghiệp và công nghiệp. Đẩy mạnh nghiên 
cứu, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sinh học để đánh giá tiềm năng di 
truyền, đánh giá khả năng thích nghi các giống mới, phát huy lợi thế nguồn gen 
bản địa (gà cỏ chân nhỏ).

Về giải pháp kỹ thuật/công nghệ, tổ chức sản xuất: Hình thành các khu 
chăn nuôi gà tập trung, hỗ trợ người dân xây dựng chuồng trại, cơ sở vật chất 
khác. Áp dụng tiêu chuẩn VietGap trong chăn nuôi trang trại và gia trại. Tổ chức 
phát triển chăn nuôi gà quy mô trang trại theo hướng công nghiệp, bán công 
nghiệp với công nghệ tiên tiến, kiểm soát dịch bệnh gắn với vệ sinh an toàn thực 
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phẩm. Xây dựng giải pháp quản lý an toàn dịch bệnh theo hướng cảnh báo sớm. 
Xây dựng tổ/hợp tác xã sản xuất chăn nuôi gà theo hướng hàng hoá với việc kết 
hợp nhiều hộ chăn nuôi với nhau. Hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, cung 
cấp thực phẩm an toàn có thương hiệu.

Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: Tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm từ 
gà như xây dựng mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ thuộc các 
thành phần kinh tế, đặc biệt giữa các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở 
chăn nuôi và các điểm buôn bán, giết mổ, các cửa hàng lớn trong và ngoài tỉnh.

3.3.3. Sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực thuộc ngành lâm nghiệp
3.3.3.1. Gỗ nguyên liệu rừng trồng
Sản phẩm chế biến gỗ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Quảng Nam. 

Định hướng đến năm 2030, huyện sẽ phát triển diện tích rừng trồng cây gỗ lớn, 
tập trung, phân tán tại hầu hết các xã trên địa bàn huyện. 

Nhu cầu sử dụng gỗ và lâm sản của người dân tỉnh Quảng Nam nói riêng 
và trên cả nước nói chung rất lớn, do đó, thị trường tiêu thụ gỗ và lâm sản nội địa 
của tỉnh, huyện vẫn tiếp tục phát triển ổn định.

3.3.3.2. Cây dược liệu
* Quế Trà My
Đến năm 2030, phát triển và ổn định vùng nguyên liệu với diện tích trồng 

cây Quế Trà My đạt 10.000 ha trên địa bàn huyện Nam Trà My, trong đó giữ lại 
diện tích quế đã trồng là 3.600 ha và phát triển diện tích trồng mới quế Trà My 
khoảng 6.400 ha. Bảo tồn 10 ha rừng quế Trà My giống chuyển hóa và 30 cây 
trội để cung cấp hạt giống đáp ứng cho nhu cầu gieo ươm, trồng quế tại địa 
phương. Tạo nguồn cây giống quế Trà My đảm bảo chất lượng với 12,8 triệu cây 
con, đáp ứng phát triển diện tích 6.400 ha trồng tập trung và phân tán. Định 
hướng 25% diện tích cây quế Trà My được tổ chức theo chuỗi khép kín từ sản 
xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

* Sâm Ngọc Linh
Định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam sẽ phát triển diện tích Sâm 

Ngọc Linh tập trung tại 7 xã của huyện Nam Trà My gồm Trà Linh, Trà Cang, 
Trà Nam, Trà Dơn, Trà Tập, Trà Leng và Trà Don với tổng diện tích 10.256 ha. 
Diện tích theo mức độ ưu tiên như sau: Ưu tiên phát triển ở độ cao 1.800 – 2.000 
m là 1.434 ha; sau khi trồng hết diện tích ở độ cao từ 1.800-2.000m sẽ phát triển 
chuyển tiếp ở độ cao từ 1.500-1.800m với diện tích 4.184 ha và tiến hành phát 
triển di thực ở độ cao từ 1.200-1.500m với diện tích là 4.638 ha.

Diện tích Sâm Ngọc Linh đến năm 2030
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TT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) Chi tiết địa danh (Tiểu khu)
1 Xã Trà Linh 1.792 882,883, 884, 886, 887 
2 Xã Trà Nam 2.503 889, 890, 891, 892, 894, 895 
3 Xã Trà Cang 1.970 857, 858, 859, 862, 863, 864 
4 Xã Trà Dơn 1.099 802, 803, 804, 805, 806 
5 Xã Trà Don 1.130 869, 870, 871, 872 
6 Xã Trà Leng 1.235 787, 788, 791, 792, 793, 795, 796 
7 Xã Trà Tập 527 825, 826, 828, 830, 831, 832 

Tổng 10.256 39 tiểu khu 
(Nguồn: Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện 
Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 

2030)
* Các loại cây dược liệu trồng dưới tán rừng khác
Theo số liệu điều tra cho thấy nhu cầu sử dụng thảo dược ở  tỉnh Quảng 

Nam khá lớn. Với mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền từ tỉnh đến 
xã, tỷ lệ bệnh nhân được khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền 
hiện nay đã chiếm đến 21%. Số người dân sử dụng cây thuốc để chữa bệnh ngày 
càng cao, đòi hỏi cần phải có lượng thảo dược lớn. Thống kê tại Bệnh viện Y học 
dân tộc tỉnh và các đơn vị khám chữa bệnh trong tỉnh cho thấy, số dược liệu dùng 
chữa bệnh mỗi năm gần 100 tấn. Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát triển vùng 
dược liệu trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.

Thị trường tiêu thụ dược liệu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu 
rất lớn do thói quen và truyền thống phòng và chữa bệnh bằng y học cổ truyền 
của người dân. Bên cạnh đó, xu hướng của người dân trong và ngoài nước vẫn có 
niềm tin trong việc sử dụng các sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên. Với 
tiềm năng sẵn có về nguồn dược liệu tự nhiên, kết hợp với quy hoạch nuôi trồng 
dược liệu, đồng thời xây dựng một số nhà máy chế biến và chiết xuất thì khả 
năng cung ứng, xuất khẩu dược liệu và thuốc từ dược liệu trong giai đoạn tới của 
tỉnh là rất tốt. Hàng năm, khối lượng dược liệu xuất khẩu có thể đạt tới 15.000 – 
20.000 tấn nguyên liệu/năm, cung ứng cho sản xuất trong nước khoảng 20.000 
tấn/năm, các sản phẩm từ dược liệu đảm bảo sức cạnh tranh với thị trường quốc 
tế.

Theo dự thảo đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu trong giai đoạn 
từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Y tế thì việc xây dựng một 
số nhà máy chế biến dược phẩm đạt chuẩn GMP ở khu vực miền Trung để giảm 
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thiểu chi phí vận chuyển nguyên liệu và đảm bảo chất lượng nguyên liệu sản xuất rất 
được chú trọng. Như vậy, với quyết tâm hình thành vùng dược liệu chủ lực của 
miền Trung thì khả năng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến có sự tham gia của 
công nghệ cao tại tỉnh Quảng Nam là hoàn toàn mang tính khả thi. Đây là điều 
kiện thuận lợi cho huyện Nam Trà My tập trung cho phát triển cây dược liệu.

3.4. Phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung
Công nghiệp chế biến nông lâm sản được xem là tạo động lực thúc đẩy 

ngành công nghiệp ở các địa phương phát triển ổn định và vững chắc. Chính vì 
vậy, việc quy hoạch vùng nguyên liệu có diện tích phù hợp, có đủ sản lượng cung 
cấp cho công nghiệp chế biến phải phát triển một cách bền vững. 

Thực tế cho thấy, nguồn nguyên liệu ở huyện Nam Trà My rất đa dạng về 
sản phẩm như gỗ, dược liệu…tuy nhiên việc phát triển các doanh nghiệp trong 
lĩnh vực chế biến chưa tốt và chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy, cần thực 
hiện tốt các vấn đề sau:

- Phải triển khai và thực hiện tốt đồng thời có trách nhiệm về mối liên hệ 
bền vững giữa 5 nhà: sự chỉ đạo quản lý của tỉnh (Nhà nước); cơ sở chế biến, tiêu 
thụ sản phẩm (nhà doanh nghiệp); người làm ra sản phẩm (nhà nông); người 
hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác (nhà khoa học); 
người cho vay (ngân hàng).

- Tập trung sử dụng, khai thác, phát triển các tiềm năng nông lâm sản 
truyền thống và là thế mạnh của huyện; huy động tốt các nguồn lực của địa 
phương về lao động, cơ chế khuyến khích đầu tư của tỉnh đối với các doanh 
nghiệp, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh; tạo môi trường thuận lợi thu 
hút nguồn lực của các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tốc độ 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững; 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng "thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây 
dựng, nông lâm - thuỷ sản", trong đó công nghiệp - dịch vụ là khâu đột phá, công 
nghiệp chế biến là động lực.

- Xác định các bước đi cụ thể cho công nghiệp chế biến nông lâm sản trên 
địa bàn huyện: Các sản phẩm chủ đạo, chủ lực phục vụ, đáp ứng cho công nghiệp 
chế biến nông lâm sản hàng hoá để trở thành mặt hàng xuất khẩu quảng bá ra thị 
trường trong và ngoài nước; xác định được tiềm năng, lợi thế của địa phương để 
lựa chọn các vị trí, địa điểm cụm, điểm công nghiệp chế biến nông lâm sản; quy 
hoạch dự báo khả năng sản xuất, chế biến cho từng loại sản phẩm làm cơ sở cho 
việc quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất chế biến; phát triển công 
nghiệp chế biến nông lâm sản gắn liền với bảo vệ môi trường.
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- Phải có chủ trương đúng, quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt và có cách làm 
cụ thể trong việc phát triển vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, không manh 
mún.

- Tập trung phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực chế biến 
nông, lâm sản có trình độ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, đáp ứng sản xuất theo 
hướng hàng hóa bền vững.

- Xây dựng cụm công nghiệp, làng nghề chế biến nguyên liệu cho các 
ngành nghề có thế mạnh về tiêu thụ, có giá trị cao đồng thời sử dụng nhiều lao 
động và nguồn nguyên liệu tại chỗ như dệt thổ cẩm, mây tre đan, thủ công mỹ 
nghệ…. Xây dựng các hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ ở các xã...

- Lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển thâm canh cây quế 
đồng thời cụ thể hóa cơ chế ưu đãi doanh nghiệp lên miền núi đầu tư sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm quế. Bên cạnh đó, để khuyến khích mở rộng vùng chuyên canh 
quế tập trung, Nhà nước cần tạo điều kiện cho nông dân vay vốn với lãi suất thấp, 
hợp lý, phù hợp với chu kỳ kinh doanh của cây quế.

Phát triển cơ sở chế biến sản phẩm cây quế Trà My sau thu hoạch bao 
gồm: Duy trì ổn định sản xuất đối với các cơ sở sơ chế và thu mua sản phẩm; 
khuyến khích kêu gọi xây dựng 01 nhà máy chế biến tinh dầu quế có quy mô lớn 
để bao tiêu các sản phẩm quế trong vùng. Thành lập 5 - 10 tổ hợp tác, hợp tác xã 
thu mua và sơ chế sản phẩm tại các xã phát triển quế trong vùng; xây dựng 02 cơ 
sở sản xuất sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ quế phục vụ cho nhu cầu thị trường nhằm 
tăng thu nhập từ rừng quế.

- Đẩy mạnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư  để bảo tồn 
và phát triển sâm Ngọc Linh. Xây dựng nhà máy chế biến sâm Ngọc Linh và 
trung tâm giới thiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh. Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp 
có tiềm lực đầu tư vào trồng và chế biến Sâm Ngọc Linh. 

- Phát triển công nghiệp chế biến dược liệu như Đẳng sâm, Giảo cổ lam, 
chè dây…ở các xã để tạo đà phát triển công nghiệp dược liệu hướng đến tiếp thu 
công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sự liên kết giữa người dân và doanh 
nghiệp để hình thành chuỗi giá trị. 

- Tập trung phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực chế biến 
nông, lâm sản có trình độ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, đáp ứng sản xuất theo 
hướng hàng hóa bền vững. Xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông 
nghiệp sạch có hiệu quả, tạo ra các nông sản hữu cơ, sạch, an toàn và sản xuất 
theo chuỗi giá trị để từ đó nhân rộng trong sản xuất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hiện 
Nam Trà My có trên 50 sản phẩm nông nghiệp lợi thế thuộc 04 nhóm sản phẩm 
gồm: nhóm thực phẩm, nhóm đồ uống, nhóm thảo dược, nhóm dịch vụ du lịch 
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nông thôn, bán hàng. Quy hoạch trung tâm và điểm giới thiệu và bán sản phẩm 
OCOP tại huyện để quảng bá và giới thiệu sản phẩm dược liệu, nông nghiệp an 
toàn, hữu cơ, nông sản sạch của Nam Trà My với thị trường một cách hiệu quả.

3.5. Xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn
- Tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng như: Hệ 

thống giao thông nội đồng kết hợp thủy lợi đến vùng sản xuất, hệ thống đường 
lâm sinh. 

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và mở rộng quy mô các cụm công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp, kết hợp xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các làng 
nghề truyền thống.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, giao 
thông nông thôn.

4. Các giải pháp và tổ chức thực hiện
4.1. Nhóm giải pháp chung
- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phát triển ngành nông nghiệp cấp huyện, 

và phối hợp với các cơ quan, ban ngành cũng như các tổ chức đoàn thể để điều 
hành, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ 
trương, chương trình hành động phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng 
cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của Trung ương cũng như của tỉnh, 
huyện đến từng cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Thay đổi nhận thức, tư 
duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển nền sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có hiệu quả cao và bền vững. Trong đó, tập trung vào 
chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh chuyển đổi, tích 
tụ ruộng đất để phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; liên kết hóa 
trong sản xuất, doanh nghiệp hóa sản phẩm và xã hội hóa đầu tư.

- Gắn phát triển ngành nông nghiệp với đẩy mạnh thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển sản xuất, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất 
với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi sản phẩm. Đổi mới và phát triển các 
hình thức tổ chức sản xuất (như hợp tác xã); phát triển các làng nghề; nâng cao 
chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

- Ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, công tác khuyến nông. Chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ mới, nhất là công nghệ sinh học, công 
nghệ sản xuất sạch, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo 
vệ môi trường; áp dụng các quy trình tiên tiến vào sản xuất, bảo quản, chế biến, 
gắn với phát triển liên kết vùng. 
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- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến nông đảm bảo đủ mạnh, làm 
cầu nối giữa khoa học công nghệ với nông dân. 

- Khuyến khích nông dân có đất nhưng không có khả năng sản xuất cho 
thuê, góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất, tạo điều kiện áp dụng cơ giới hóa, tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

- Khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông 
sản, nhất là đối với một số sản phẩm có giá trị hàng hóa cao có lợi thế theo thị 
trường. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp đầu tư 
phát triển, tiếp cận về đất đai, tín dụng, đào tạo, thị trường.

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại theo sản phẩm chủ 
lực và đặc trưng của tỉnh; tiếp tục tăng cường tiếp thị quảng bá sản phẩm để tìm 
kiếm thị trường mới, đặc biệt là thị trường xuất khẩu; hỗ trợ tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài 
nước, chủ động tìm thị trường và hợp tác liên kết sản xuất.

4.2. Nhóm giải pháp cụ thể
4.2.1. Giải pháp về chính sách
- Có cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, dịch vụ cho 
sản phẩm từ sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản tại chỗ; đồng 
thời có cơ chế đảm bảo đầu ra đối với các sản phẩm nông –lâm nghiệp đặc biệt là 
các sản phẩm sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn.

- Có chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô 
lớn. Hình thành các tổ chức dịch vụ bao gồm: tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh 
nghiệp nông thôn. Để đẩy mạnh liên kết sản xuất, cần có cơ chế khuyến khích 
mối liên kết 5 nhà (Nhà nước - Nhà doanh nghiệp- Nhà nông - Nhà khoa học -
Ngân hàng) một cách thiết thực và chặt chẽ hơn. Trong đó, quy định rõ trách 
nhiệm của các bên, nhất là trách nhiệm của doanh nghiệp và nông dân trong thực 
hiện hợp đồng liên kết.

- Vận dụng các cơ chế chính sách của Trung ương như: Nghị định 
116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính 



34

phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn...

- Thực hiện tốt cơ chế chính sách ưu đãi về sử dụng đất trong trồng, chế 
biến dược liệu và đất để xây dựng các công trình dịch vụ kỹ thuật, thương mại 
sản phẩm dược liệu, các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế vùng dược 
liệu như giao thông, thủy lợi.

- Thực hiện chính sách quản lý giống cây trồng nông-lâm nghiệp.
- Thực hiện tốt chính sách phát triển rừng trồng cây gỗ lớn, sâm Ngọc 

Linh, quế Trà My, các loại cây ăn quả và các lâm sản ngoài gỗ khác theo chuỗi 
giá trị.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp liên doanh đầu tư 
vào phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dược liệu trên địa bàn. Tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ sản xuất dược liệu an 
toàn, chất lượng. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm dược liệu Nam Trà 
My, từng bước xây dựng thương hiệu dược liệu Nam Trà My.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai công tác giao khoán bảo vệ rừng theo 
các chính sách hiện hành của Nhà nước đã thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, nâng cao trách nhiệm của lực 
lượng kiểm lâm, công an, quân đội và UBND các xã. Tiếp tục thực hiện công tác 
giao khoán bảo vệ rừng, đồng thời quản lý rừng đối với diện tích do Ban quản lý 
rừng phòng hộ quản lý. 

- Tranh thủ mạnh hơn nữa nguồn vốn từ Trung ương, Tỉnh và các nguồn 
vốn vay khác để thực hiện các dự án có mức đầu tư lớn, đảm bảo thực hiện đúng 
tiến độ, đồng bộ và hiệu quả. Tăng cường huy động các nguồn vốn từ cộng đồng 
để thực hiện các dự án có mức đầu tư vừa và nhỏ.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, giáo dục, truyền thông qua nhiều 
hình thức nhằm phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về sử dụng và bảo vệ tài 
nguyên nước, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đến mọi tầng lớp nhân dân, 
các đoàn thể và các cấp chính quyền có liên quan.

- Đối với các khu chăn nuôi tập trung được quy hoạch, cần sớm có các 
chính sách thu hút đầu tư, giải phóng và san lấp mặt bằng, hỗ trợ thủ tục hành 
chính nhanh gọn cho các nhà đầu tư, hỗ trợ vay vốn và các vấn đề liên quan khác 
để các nhà đầu tư có điều kiện tổ chức xây dựng chuồng trại, cơ sở vật chất khác.
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- Cần có các ưu tiên về thủ tục hành chính, giá thuê đất, san lấp mặt bằng... 
cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào phát triển các khu chăn nuôi tập trung trên địa 
bàn huyện. Tạo điều kiện và có những ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp, 
hợp tác xã đầu tư vào chăn nuôi trên địa bàn huyện.

- Có chính sách khuyến khích xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã nông-lâm 
nghiệp, các cá nhân, đặc biệt là đội ngũ thanh niên đầu tư vào phát triển nông-lâm 
nghiệp sản xuất theo hướng hàng hoá.

- Có chính sách hợp tác với các Viện nghiên cứu, các trường Đại học 
chuyên ngành để nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất.

4.2.2. Giải pháp về vốn
- Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng mô hình thí 

điểm chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản an toàn. 
- Bố trí nguồn ngân sách hằng năm để thực hiện các mô hình nông-lâm 

nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ, gắn với du lịch sinh thái, nâng 
cao giá trị gia tăng và sản xuất bền vững.

- Sử dụng vốn vay từ quỹ quốc gia theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 
ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ 
quốc gia về việc làm; Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND 
tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân 
sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội huyện để hỗ trợ 
cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh 
doanh và người lao động.

- Ưu tiên cho các doanh nghiệp, hợp tác xã được vay vốn ưu đãi từ các tổ 
chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, các quỹ hỗ trợ như quỹ hỗ trợ phát 
triển hợp tác xã, quỹ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp.

- Quan tâm hỗ trợ vốn cho các dự án khởi nghiệp trẻ ở nông thôn.
- Tăng cường ngân sách đầu tư của Nhà nước cho công tác quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; huy động các nguồn vốn đầu tư từ 
mọi thành phần kinh tế, vốn vay, vốn tự có của các doanh nghiệp, chủ rừng; tranh 
thủ các nguồn tài trợ thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ ngành lâm nghiệp; 
sử dụng hợp lý nguồn vốn theo các chương trình, dự án.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các chủ rừng tận dụng nguồn vốn từ khai thác rừng 
trồng đến tuổi khai thác (chủ yếu rừng keo của người dân trồng tự phát); cải tạo 
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rừng tự nhiên nghèo kiệt bằng cách trồng bổ sung các loài cây bản địa gỗ lớn và 
các loài cây có giá trị khác như Giổi, sao đen, Xoan ta,....

- Hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp liên doanh liên kết với các hộ gia 
đình để đầu tư trồng rừng gỗ lớn theo phương thức: doanh nghiệp đầu tư vốn, 
khoa học kỹ thuật, các hộ gia đình góp vốn bằng quyền sử dụng đất, khi có sản 
phẩm khai thác hưởng lợi theo tỷ lệ góp vốn, để hình thành chuỗi giá trị của sản 
phẩm lâm nghiệp, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách để đầu tư hệ thống bảo quản, chế 
biến nông sản tại chỗ cho các mặt hàng nông sản. Kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ từ 
các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh để phát triển các sản phẩm đặc 
trưng của huyện.

- Các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể huyện được giao nhiệm vụ cần 
thực hiện tốt việc hỗ trợ, giải quyết kịp thời các nguồn vốn cho các hộ gia đình, 
nhóm hộ phát triển kinh tế. Đồng thời, vận động, huy động nguồn vốn trong nhân 
dân để đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp. Mặt khác, bố trí lồng ghép nguồn 
vốn các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội từ các chương trình mục tiêu như: 
Chương trình MTQG giảm nghèo; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Nghị 
định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp; Nghị quyết số 88/2019/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2019 của 
Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương, Tỉnh và các nguồn vốn vay khác 
để thực hiện các dự án có mức đầu tư lớn, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đồng 
bộ và hiệu quả. 

- Tăng cường huy động các nguồn vốn từ cộng đồng để thực hiện các dự 
án có mức đầu tư vừa và nhỏ. 

- Tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ thực 
hiện các dự án phi công trình.

4.2.3. Giải pháp về kỹ thuật
- Xây dựng kế hoạch chi tiết về phát triển các sản phẩm chủ lực của ngành 

trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa 
học công nghệ trong sản xuất, chế biến và quản lý chất lượng nông sản.
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- Quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, quy mô cánh đồng lớn đối với 
cây trồng; quy hoạch các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Tổ chức lại sản 
xuất theo hướng sản xuất hàng hoá, quy mô tập trung.

- Phát huy vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ 
đầu vào, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, chế biến, tiêu thụ nông sản cho nông dân 
hoặc làm cầu nối để nhà nông và doanh nghiệp liên kết sản xuất theo phương 
thức bao tiêu đầu ra sản phẩm.

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, 
tiêu chuẩn VietGAP, đặc biệt là công nghệ sinh học, vi sinh, giống mới, các biện 
pháp kỹ thuật tiên tiến giúp tăng năng suất cây trồng, phòng chống dịch bệnh, 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đầu tư mạnh vào khâu bảo quản sau thu hoạch, chế biến để đảm bảo 
nguồn dinh dưỡng của sản phẩm. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến, đóng 
gói và xây dựng thương hiệu nông sản.

- Áp dụng quy trình VietGap trong trồng trọt, chăn nuôi. Thử nghiệm và 
đưa vào trồng trọt, chăn nuôi những giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt 
và có giá trị kinh tế trên thị trường.

- Tổ chức phát triển chăn nuôi trang trại gắn với bảo vệ môi trường, theo 
hướng công nghiệp, bán công nghiệp với công nghệ tiên tiến, kiểm soát dịch 
bệnh gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý 
nhằm tái sử dụng chất thải từ gia súc (phân bón sinh học). Xây dựng giải pháp 
quản lý an toàn dịch bệnh theo hướng cảnh báo sớm.

- Tăng cường công tác khuyến lâm, chuyển giao kỹ thuật các mô hình 
trồng rừng nguyên liệu thâm canh, mô hình trồng rừng gỗ lớn, mô hình chuyển 
hóa rừng trồng Keo sang trồng rừng gỗ lớn như giổi, sao đen, quế,...; ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên rừng; tổ chức hội thảo, hội nghị cấp 
cơ sở với sự tham gia của người sản xuất, nhà khoa học, các doanh nghiệp và nhà 
quản lý, nhằm xác định cơ cấu loài cây trồng chủ lực, các mô hình sử dụng đất ưu 
tiên đối với từng xã, thôn, làng, phù hợp với lợi thế từng vùng.

- Tập trung nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sinh học trong 
tuyển chọn, sản xuất giống cây dược liệu chất lượng cao quy mô công nghiệp; 
nghiên cứu di thực mở rộng vùng sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu bền 
vững; chú trọng công nghệ bảo quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị sản phẩm.
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- Nâng cấp các công trình thủy lợi hiện trạng, xây dựng mới công trình các 
loại, nhằm nâng cao diện tích được tưới của từng vùng phục vụ cho sản xuất 
nông-lâm nghiệp.

4.2.4.  Giải pháp về lao động
- Có chính sách khuyến khích thanh niên đầu tư sản xuất nông nghiệp tại 

địa phương.
- Nâng cao nhận thức của người dân về lợi thế của liên kết nhóm hộ trong 

sản xuất, hạn chế sản xuất tự phát, nhỏ lẻ.
- Nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện cam kết khi liên 

kết, hợp tác sản xuất với các doanh nghiệp. Tuyệt đối không phá vỡ liên kết khi 
đã ký kết hợp tác với doanh nghiệp.

- Tăng cường cơ giới hóa ở các vùng có điều kiện áp dụng để giảm chi phí 
lao động trong trồng trọt, chăn nuôi.

- Ưu tiên kinh phí đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật nâng cao nghiệp vụ quản 
lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị 
trường.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của bộ máy quản lý, nhà 
khoa học, đội ngũ doanh nhân và người lao động; đào tạo, nâng cao trình độ quản 
lý, chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, công chức ở cơ sở làm công tác nông -lâm 
nghiệp; tăng cường đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên cơ sở cho mạng lưới khuyến 
nông, khuyến lâm cấp huyện và cấp xã để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 
cho nông dân.

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành sau đại học hoặc các 
chương trình đào tạo phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức.

4.2.5.  Giải pháp về thị trường
- Tiến hành rà soát và xây dựng các trung tâm, điểm bán các sản phẩm 

nông sản trên địa bàn huyện trong đó ưu tiên tại phiên chợ Sâm và hàng nông sản 
hàng tháng, các điểm du lịch, khu vực đông dân cư, thuận tiện về giao thông, 
thương mại nhằm đưa các sản phẩm nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng.

- Đầu tư xây dựng hệ thống/chuỗi phân phối sản phẩm nông sản có uy tín.
- Xây dựng và quảng bá thương hiệu các loại nông sản, dược liệu đặc sản 

như Sâm Ngọc Linh, quế Trà My, đảng sâm, chè dây, giảo cổ lam… đồng thời, 
thực hiện việc gắn chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm này.
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- Xây dựng kênh phản hồi thông tin hai chiều giữa người sản xuất và người 
tiêu dùng thông qua kênh bán lẻ để từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng thỏa mãn nhu 
cầu của người tiêu dùng.

- Giảm thiểu các khâu trung gian trong phân phối sản phẩm đến tay người 
tiêu dùng.

- Thiết kế và in bao bì, nhãn mác giúp người tiêu dùng nhận diện được sản 
phẩm và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

- Tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi như xây dựng mối liên 
kết giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi thuộc các 
thành phần kinh tế, đặc biệt giữa các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở 
chăn nuôi và các điểm buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, các cửa hàng lớn trong 
và ngoài tỉnh.

- Hỗ trợ xây dựng các thương hiệu sản phẩm chăn nuôi an toàn vệ sinh 
thực phẩm; hỗ trợ các hộ xây dựng cửa hàng kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm chăn 
nuôi sạch về thuê đất, địa điểm kinh doanh, chi phí quảng cáo...

4.3. Tổ chức thực hiện 
4.3.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã triển khai 

thực hiện các quy hoạch theo yêu cầu.
- Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch đề xuất cơ chế, chính sách huy 

động nguồn lực xã hội thực hiện đề án.
- Hướng dẫn xã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án phát triển 

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 
gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng các dự án cụ thể theo từng lĩnh vực trình UBND huyện phê 
duyệt.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm, báo cáo UBND huyện 
và các sở, ngành liên quan; đề xuất sửa đổi đề án khi cần thiết.

4.3.2. Phòng Tài chính-Kế hoạch
- Chủ trì tham mưu thu hút và bố trí các nguồn lực từ ngân sách nhà nước 

để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản xuất.
- Rà soát, phân loại các dự án đầu tư, điều chỉnh phương thức và nguồn 

đầu tư để thu hút tối đa nguồn lực đầu tư xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp. Nâng 
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cao chất lượng quá trình lựa chọn dự án; Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng 
điểm, chấm dứt tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ 
quan, ban ngành, địa phương nghiên cứu tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các 
cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế 
ngoài Nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn.

- Tham mưu, bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện các nội dung 
nhiệm vụ tái cơ cấu theo kế hoạch. Đặc biệt, bố trí đủ nguồn lực và kịp thời để 
thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện và 
các chính sách của Trung ương, Tỉnh.

4.3.3. Phòng Kinh tế-Hạ tầng
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ 

quan, ban, ngành đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách có liên quan 
tới hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công 
nghệ và tiến bộ kỹ thuật, xã hội hoá nguồn lực cho phát triển khoa học, công 
nghệ. Điều chỉnh cơ cấu đề tài nghiên cứu, tập trung vào các nhiệm vụ chính của 
đề án tái cơ cấu, qua đó hỗ trợ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực 
hiện nhiệm vụ tái cơ cấu.

- Hướng dẫn, hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng và phát triển 
thương hiệu đối với các sản phẩm hàng hoá nông sản thế mạnh trên địa bàn 
huyện nhằm nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp của 
huyện.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên 
cứu đề xuất các chính sách thương mại, phân tích tìm hiểu các thị trường tiêu thụ, 
thúc đẩy xuất khẩu nông sản; Hỗ trợ quảng bá sản phẩm hàng hoá thế mạnh của 
huyện. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản 
gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đẩy mạnh 
tiêu thụ nông sản.

4.3.4. PhòngTài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban 

quản lý rừng phòng hộ huyện, UBND các xã rà soát, kiểm soát chặt chẽ quy 
hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp (đặc biệt là đất 
lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng). 

- Tham mưu, đề xuất các chính sách liên quan đến đất đai, tài nguyên, bảo 
vệ môi trường và đa dạng sinh học theo hướng tạo thuận lợi cho nông nghiệp, 
nông thôn phát triển bền vững.

4.3.5. Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT, Ngân hàng CSXH huyện
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- Triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của 
Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn đã ban hành; Tạo cơ chế thông thoáng 
về hồ sơ, thủ tục vay vốn để người dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng ngân hàng phục vụ 
phát triển các chương trình nông nghiệp trọng điểm của huyện cũng như tín dụng 
phục vụ xây dựng nông thôn mới.

4.3.6. Các cơ quan, ban ngành
Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao. Phối hợp 

với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tổ chức thực hiện đề án. 
Tham mưu cho UBND huyện về những vấn đề liên quan lĩnh vực ngành của 
mình quản lý, giải quyết các vướng mắc để thực hiện đề án có hiệu quả.

4.3.7. UBND các xã
- Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đề án. Rà soát, điều chỉnh, cơ 

cấu sản xuất theo hướng tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi là lợi thế của địa 
phương, có khả năng cạnh tranh và phù hợp với phát triển của huyện. Tăng 
cường phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác 
chỉ đạo, phát triển sản xuất.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích hợp tác, liên 
kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và các chính sách hỗ trợ phát triển sản 
xuất nông lâm nghiệp nhà nước đã ban hành.

- Vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện để khuyến khích 
đầu tư phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của địa phương để thu hút vốn 
đầu tư xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. 

4.3.8. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Nhà nước và nội 

dung tái cơ cấu của Đề án. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất từ cung 
ứng các dịch vụ đầu vào đến thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đầu tư đổi 
mới quy trình sản xuất, công nghệ và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và sử dụng tài nguyên.

4.3.9. Các hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn
Từng bước mở rộng quy mô, thực hiện đổi mới hoạt động theo luật Hợp 

tác xã và các quy định hiện hành. Thực hiện có hiệu quả phát triển hợp tác, liên 
kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và vai trò tổ chức đại diện cho nông dân 
trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả sản xuất.
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PHẦN 4. KIẾN NGHỊ
Để thực hiện thành công phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng 

cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030, UBND huyện Nam Trà My kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét 
thông qua và tổ chức triển khai thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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PHỤ LỤC
TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VÀ NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN 

PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025, ĐINH HƯỚNG ĐẾN 2030

Dự kiến kinh phí (ng.đ)

TT Nội dung Tổng nhu cầu 
dự kiến

Ngân sách 
Tỉnh, Huyện 

Hộ dân tham 
gia 

Ghi chú

 TỔNG DỰ KIẾN NHU 
CẦU 159.780.000 105.385.000 54.395.000  

1 Trồng trọt 93.650.000 56.050.000 37.600.000

2 Chăn nuôi 11.130.000 9.835.000 1.295.000  
3 Phát triển sản phẩm OCOP 25.000.000 12.500.000 12.500.000  
4 Thủy lợi 30.000.000 27.000.000 3.000.000  
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PHỤ LỤC
TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VÀ NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN 

PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025, ĐINH HƯỚNG ĐẾN 2030

Dự kiến kinh phí (ng.đ)

TT Nội dung Tổng nhu cầu 
dự kiến

Ngân sách TW, 
Tỉnh, Huyện 

Hộ dân tham 
gia 

Ghi chú

 TỔNG DỰ KIẾN NHU 
CẦU 159.780.000 105.385.000 54.395.000  

1 Trồng trọt 93.650.000 56.050.000 37.600.000 Tham gia ngày công thực hiện, đất 
đai, các vật tư thiết yếu,…

2 Chăn nuôi 11.130.000 9.835.000 1.295.000 Tham gia ngày công thực hiện, đất 
đai, các vật tư thiết yếu,…

3 Phát triển sản phẩm OCOP 25.000.000 12.500.000 12.500.000 Nhân công, máy móc, thiết bị, nhà 
xưởng, nhà kho,…

4 Thủy lợi 30.000.000 27.000.000 3.000.000 Tham gia ngày công thực hiện, đất 
đai,…
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

Lĩnh vực: Trồng trọt

Dự kiến kinh phí (ng.đ)

TT Danh mục
Diện tích 
thực hiện 

(ha)
Tổng nhu cầu 

dự kiến

Ngân sách 
TW, Tỉnh, 
Huyện (cây 
giống, phân 

bón)

Nhân dân tham 
gia (công trồng, 
chămsóc, vật tư, 
vật liệu SX…)

Ghi chú

 TỔNG DỰ KIẾN NHU CẦU  93.650.000 56.050.000 37.600.000  

1
Đề án bảo tồn và phát triển cây dược 
liệu giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030

500 23.500.000 21.000.000 2.500.000
 

2
Đề án phát triển vùng chuyên canh 
trồng Quế Trà My giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến 2030

6.400 64.000.000 32.000.000 32.000.000

 

3
Đề án đầu tư phát triển vùng sản xuất 
rau, củ quả an toàn (GAP), giai đoạn 
2021-2025

30 4.050.000 1.950.000 2.100.000
 

4
Đề án đầu tư phát triển cây ăn quả giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030

100 2.100.000 1.100.000 1.000.000
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

Lĩnh vực: Chăn nuôi

Dự kiến kinh phí (ng.đ)

TT Danh mục Số mô 
hình/thôn Tổng nhu cầu 

dự kiến

Ngân sách TW, 
Tỉnh, Huyện 

(con giống, vật 
tư, thiết bị, thức 

ăn...)

Nhân dân tham 
gia (công chăn 

sóc, vật tư, vật liệu 
SX…)

Ghi chú

 TỔNG DỰ KIẾN NHU CẦU  11.130.000 9.835.000 1.295.000  

I
Đề án đầu tư phát triển khu chăn nuôi 
đại gia súc tập trung giai đoạn 2021-
2025

 7.560.000 6.685.000 875.000
 

1 Chăn nuôi bò 35 4.725.000 4.375.000 350.000  
2 Chăn nuôi dê 35 1.925.000 1.575.000 350.000  
3 Chăn nuôi lợn 35 910.000 735.000 175.000  

II Đề án đầu tư phát triển khu chăn nuôi 
gia cầm tập trung giai đoạn 2021-2025

 
3.570.000 3.150.000 420.000

 
1 Chăn nuôi Gà 70 1.190.000 1.050.000 140.000  
2 Chăn nuôi Vịt 70 1.190.000 1.050.000 140.000  
3 Chăn nuôi Ngang 70 1.190.000 1.050.000 140.000  
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

Lĩnh vực: Phát triển sản phẩm

Dự kiến kinh phí (ng.đ)

TT Danh mục

Sản 
phẩm 

thực hiện 
(SL)

Tổng nhu cầu 
dự kiến

Ngân sách TW, 
Tỉnh, Huyện 

Chủ thể tham gia 
(đối ứng máy móc, 

thiết bị, nhân 
công,…)

Ghi chú

 TỔNG DỰ KIẾN NHU CẦU 50 25.000.000 12.500.000 12.500.000  

1
Đề án đầu tư phát triển các sản phẩm 
OCOP giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030

50 25.000.000 12.500.000 12.500.000
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

Lĩnh vực: Phát triển thủy lợi

Dự kiến kinh phí (ng.đ)

TT Danh mục
Số lượng 

công 
trình

Tổng nhu cầu 
dự kiến

Ngân sách TW, 
Tỉnh, Huyện 

Chủ thể tham gia 
(đối ứng máy móc, 

thiết bị, nhân 
công,…)

Ghi chú

 TỔNG DỰ KIẾN NHU CẦU 20 30.000.000 27.000.000 3.000.000  

1
Đề án đầu tư phát triển công trình thủy 
lợi giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030

20 30.000.000 27.000.000 3.000.000
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PHỤ LỤC
PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Danh mục
TT Năm thực hiện

TỔNG NHU 
CẦU VỐN 
2021-2025 Trồng trọt Chăn nuôi Phát triển sản 

phẩm OCOP Thủy lợi
Ghi chú

 Tổng nhu vầu vốn 159.780 93.650 11.130 25.000 30.000  
 TW, Tỉnh, Huyện 105.385 56.050 9.835 12.500 27.000  
 Nhân dân tham gia 54.395 37.600 1.295 12.500 3.000  
1 Năm 2021 31.956 18.730 2.226 5.000 6.000  
 TW, Tỉnh, Huyện 21.077 11.210 1.967 2.500 5.400  
 Nhân dân tham gia 10.879 7.520 259 2.500 600  
2 Năm 2022 31.956 18.730 2.226 5.000 6.000  
 TW, Tỉnh, Huyện 21.077 11.210 1.967 2.500 5.400  
 Nhân dân tham gia 10.879 7.520 259 2.500 600  
3 Năm 2023 31.956 18.730 2.226 5.000 6.000  
 TW, Tỉnh, Huyện 21.077 11.210 1.967 2.500 5.400  
 Nhân dân tham gia 10.879 7.520 259 2.500 600  
4 Năm 2024 31.956 18.730 2.226 5.000 6.000  
 TW, Tỉnh, Huyện 21.077 11.210 1.967 2.500 5.400  
 Nhân dân tham gia 10.879 7.520 259 2.500 600  
5 Năm 2025 31.956 18.730 2.226 5.000 6.000  
 TW, Tỉnh, Huyện 21.077 11.210 1.967 2.500 5.400  
 Nhân dân tham gia 10.879 7.520 259 2.500 600  
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