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V/v đề nghị thông qua đề án phát triển ngành nông nghiệp huyện Nam 
Trà My giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Kính gửi:  Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI.

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 
30.941 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; 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 thực hiện cơ cấu 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.

Trên tinh thần đó, UBND huyện Nam Trà My xây dựng Đề án “Phát 
triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 
trên địa bàn huyện Nam Trà My”, với một số nội dung chính như sau:

I. 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 của huyện. Gắn phát triểna 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 
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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, huyện. 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 cơ cấu 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 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.

II. Mục tiêu:
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. 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.
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- 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. 

- 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 mới về 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).



4

III. Nội dung, kinh phí thực hiện Đề án:
Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 159.780 triệu đồng (Ngân sách Nhà 

nước: 105.385 triệu đồng; Người dân tham gia: 54.395 triệu đồng), trong đó:
1. Trồng trọt (phát triển cây dược liệu, cây quế, vùng rau và cây ăn quả), 

kinh phí: 93.650 triệu đồng.
2. Chăn nuôi (Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm), kinh phí: 11.130 

triệu đồng.
3. Phát triển sản phẩm OCOP (Phát triển các sản phẩm để nâng tầm giá 

trị các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu trên địa bàn huyện), kinh phí: 25.000 
triệu đồng.

4. Thủy lợi (Đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, kiên cố hóa kênh 
mương các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất), kinh phí: 30.000 triệu đồng.

Nguồn kinh phí: Chương trình nông thôn mới, Chương trình MTQGGN, 
Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về Cơ 
chế hỗ trợ bảo trợ và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2018 – 2025; Chương trình theo Nghị quyết số 88/2019/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.

Kính trình kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI xem 
xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTVHU (b/c);
- HĐND huyện;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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