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KE HOACH 
Phát trin san xut gn vói ch bin, tiêu thu du Tru trên dja bàn huyn 

Htróng Hóa và Dakrông, tinh Quãng Trj giai don 2023-2026, 
dinh hir&ng dn Ham 2030 

I. THÔNG TIN CHUNG yE CAY TRAU TREN OjA BÀN TINII 
QUANG TR! 

Cay Tru là cay g trungbInh, da tác ding, vera sinh truâng nhanh, vira Co 
giá trj sCr diing và giá trj kinh tê cao, có the clap i'rng dixçic nhu câu lay nguyen lieu 
trong th?yi gian sam nhât, sam tto thu nhp kinh té và lien tVc  cho nguOi trông. 
Dâu Trâu là nguyen lieu phiic vi cho các ngành cong nghip ché bién son, véc-ni, 
mirc in, chat lam khô be rnt, chat bôi tron, cong nghip dixçic phâm, nhiên lieu 
sinh h9c... Khô dâu là nguôn phân bón hoc lam thirc an gia sue khi dã khi'r dc 
to và thuôc bào v thirc vt sinh hçc. VO qua là nguOn nguyen lieu dê tách chiêt 
tanin và san xuât than hoat tInh. G Trâu màu tràng, mêm thithng duc bóc lam 
lap phü be mt cüa cOng ngh chê biên g dan rat có giá trj. Trâu cOn là cay go lá 
rng, sinh tnthng nhanh, than thàng, trOn dêu, tan lá rng, h ré phát triên sâu Va 
rng, thIch nghi rng ô nhiêu vOng sinh thai và chju duçic các diêu kin khãc 
nghit, cO táe dung phOng h rat tot, nên Trâu ctixçic ru tiên lira chçn trong cac 
chuong trmnh trng rt'rng, thIch hqp nhat là & nhtng noi có diêu kin 1p dja khAc 
nghit: d cao lan, nhiêu giO, mua nhiêu, krçing mira phân bô không dêu, dat can, 
nghèo dinh du6ng, khô hin kéo dài. Nén cay Trâu luqc coi là cay lam nghip da 
tác dung chü hrc, cO giá trj kinh tê cao, vra mang lai  nguôn thu nhp nhanh dê 
giüp ngi.r&i dan cãi thin d&i song, xoá dói giàm nghèo, vra gOp phân vào vic 
phü xanh dat trông dôi nüi trçc, clap üng yêu câu phOng h cüa rrng. 

Hin nay, huyn Huàng Hóa và Dakrông có khoáng 2.948,8 ha rimg Tru 
(2.689,2 ha rt'mg trông tap trung và 259,6 ha trông phân tan), chiêm 1,6% tong 
din tIch thng cüa 2 huyn, chiêm khoãng 21,3% tong din tIch gay trông Trâu 
trén cà nithc (13.850 ha). Phân bô: tp trung trén dja bàn a ii xã (Hixàng Linh 
322,2 ha, Hu&ng Phüng 806,1 ha, Huàng Son 222,7 ha, Hu&ng Tan 597,3 ha, Tan 
Thành 653,7 ha, Huàng Lp 232,6 ha, Hüc 63,6 ha, Tan Hçip 0,6 ha và Ba Nang 
11,2 ha, A Bung 13,3 ha, A Vao 25,5 ha), trên dat rrng phOng h chiêm 83,3% 
tong din tIch trông Trâu cüa 2 huyn (2456,8 ha) do Ban quàn l Rrng PhOng hO 
(RPH) Huàng HOa — Dakrông và Ban quãn l Khu Bâo tOn thiên nhiên (KBTTN) 
Bäc Huàng Hóa trông, tren dat thng san xuât chiern 1 6,7% tong din tIch trông 
Trâu cüa 2 huyn (49 1,98 ha) do ngixii dan tir trOng. Hâu hét diOn tIch rfrng Trâu 
&rqc trOng tr giai doan nhtng nãm 2000-2008, bat dâu tt'r xã Huàng Tan, Huâng 
Phüng và Tan Thành, sau do m& rng sang các xã khác. Tir nam 2010 den nay, 



ducic trng b sung theo các chuong trInh trng rirng hang 11am vâi din tIch 
không lan. Din tIch thng Trâu cap tuôi 1 (1-4 nàm tuôi chixa cho qua) chiêm 
1,9% (54,75 ha), cap tuôi 2 (5-10 nàm bat dâu cho thu hoach  qua) chiêm 36,0% 
(1.061,2 ha), cap tuôi 3 (11-15 näm bat dâu cho thu hoach  qua on djnh) chiêm 
8,6% (253,6 ha), cap tuôi 4 (tir 15 nãm tr& len cho näng suât thu hoach qua cao, 
on djnh) chiêrn 53,6% (1.579,3 ha). 

Hoat dng thu hoch, sci ch qua Tru hin nay din ra chü yêu tr phát, 
rnanh rnün, thu công, chua dung k9 thut, thai vi nên chat hrçing san phâm không 
dông dêu, thâp, dôi khi con ânh hung den tInh ben vUig cüa rirng và trt tir an 
toàn xã hi a dja phiwng. Trén dja bàn tinh chua cO c sa chê biên các san phâm 
tr Trâu. San phâm dwic luu thông tiêu thi trên thj truang chü yêu là ht Trâu vi 
tong san hxcing uac khoâng 1.000 tânlnäm. Phãn lan htt Trâu ducic san xuât ra dê 
xuât khâu sang Trung Quôc. 

II. QUAN DIEM, MIEC TIEU 
1. Quan dim 

- Tp trung phát trin cay Tru theo hithng n djnh, lâu dài, hInh thànhvüng 
san xuât nguyen 1iu hang hóatp trung, quy mô hqp 1 gan vOi nhà may chê biên 
và thj trirang tiêu thii dâu Trâu trên co sa khai thác các lçii the ye diêu kin tir 
nhiên, vAn hóa, kinh té xà hi và thj truang nhäm xây dirng thuong hiu, nâng cao 
giá trj gia tAng cho san phârn tir cay Trâu, tir do nâng cao giá trj san xuât cüa 
ngành lam nghip, gop phân câi thin dO'i song dông bào vüng cao. 

- Dam báo thrc hiên tüng buac, v&ng chic, có hiu qua, ma rng có kiêm 
soáttrên co sâ phát huy tôi da lçri the ye diêu kin tir nhiên, kinh tê - xà hi và 
nguôn lrc ti' các chInh sách ho trg nông nghip, nông thôn de xây drng thành 
cong và ben vQ'ng các lien kêt chui san phâm tir cay Trâu mt each dông b tu 
khâu quãn 1, trông, chAm sóc, bâo v, chê biên, bâo quàn, so chê den khau tiêu 
thi san phâm dâu Trâu, tir do thu hut dâu tu tir các doanh nghip có tiêm lirc, 
cong ngh, kinh nghim tham gia phát triên Trâu theo chuôi giá trj; khuyen khIch 
các hInh thirc lien doanh, lien kêt, trong do có lien kêt, hp tác vâi nông dan, gop 
phân phát triên kinh tê cüa ngu'ai dan trên dja bàn theo tinh than Ket 1un so 168: 
KL/TU ngày 04/11/202 1, Hôi nghj lan thu 6 BCH Dãng b tinh khóa XVII ye 
tiep tiic day mnh tái co câu nOng nghip và Nghj quyet so 1 9-NQ/TW ti Hi 
ngh lan thu 5 cüa Ban chap hành Trung uong Dãng khóa XIII ye nông nghip, 
nOng dan, nông thôn den närn 2030, tarn nhIn den näm 2045. 

2. Muc tiêu 
2.1. Miic tiêu chung 
- Xây drng và phát trin cay Tru trâ thành cay trông lam nghip có giá trj 

kinh te cao, tren co s& khai thác tiêm näng, lqi the cüa huyn Huàng Hóa và 
Dakrông gAn vai s1r dung ben vng tài nguyen thng, nâng cao hiu qua sir diving 
dat, giá trj san phâm ti'r rüng Trâu dê nguai dan trông rung có them vic lam, tAng 
thu nhp, on djnh, phân dâu nâng giá trj san xuât tu thng Trâu, gop phân nâng cao 
di che phü cüa thng, phát trien kinh tê- xA hi vüng dOng bào dan tOc  thiêu so, 
báo v môi truang sinh thai, bão dam quOc phOng, an ninh. 
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- HInh thành dugc vüng nguyen 1iu quy mô hang hoá 1&n, phát trin da dng 
hóa các m.t hang, dông nhât ye quy trInh, chat 1uçng san phâm, gàn cht ch chê 
biên vói tiêu thii và tao  lien kêt chu6i on djnh, ben vüng. Trong do tp trung uu 
tiên phát triên Trâu trên diêu kiên 1p dja dc thü, khó khän. 

- Hang nàm giâi quy& vic lam n djnh, müa v11 cho ngixi dan cüa các xã 
trông Trâu, gop phân vào cong cuc xóa dói giâm nghèo cüa 2 huyn Hung Hóa 
và Dakrông. 

- Dam bâo thirc hin t& các mvc  tiêu Nghj quyt s 1 9-NQ/TW tai  Hi nghj 
lan thr 5 cüa Ban chap hành Trung uo'ng Dáng khóa XIII ye nông nghip, nông 
dan, nông thôn den näm 2030, tam nhIn den näm 2045 và Kêt lun so 168-KL/TU 
ngày 04/11/2021 cüa Hi nghj lan thir 6 BCH Dáng b tinh khóa XVII ye tiêp tiic 
day manh  tái Co CâU nông nghip giai doan 2021 - 2025, djnh hung den nàm 
2030 trên dja bàn tinh Quàng Trj. 

2.2. Mite tiêu cii the 

a) Giai don 2023-2026: 

- Bão v, duy tn n djnh, nâng cao chat 1u9ng 2.948,8 ha rung Tr.0 hin có, 
phân dâu dat  näng suât qua tü 3 tan qua tucyi/ha tth len và giá trj thu nhp tr thng 
Trâu tang tü 20% trâ len so vói hin tai,  có hiu qua kinh tê cao, dam bão chirc 
näng phông h cüa rungvà ben vting. Din tIch rlrng Trâu lay qua có chüng chi 
quán l rung ben vü'ng dat  trên 1.000 ha. 

- Ch9n duçc ging cay Tru có nãng sut vuçt ti thiu 15%, chat luçng cao 
vOi ham luçing tinh dâu vu9t tri tOi thiêu 5% so vOi dai  trà dê cung cap giông 
chat luçing cao cho trông ri1ng nguyen lieu tp trung phc vii cOng nghip chê 
biên và xuât khâu. 

- Din tIch ngun ging duçic nâng cp cht lucmg và cong nhn d cung cp 
cho trOng thng hang näm dat  tOi thiêu 10 ha rirng giông chuyên hóa và 2 ha vuOn 
giông vO tinh. 

- T l ging cay Tru có näng suit, cht luçing cao, cOngun gc duçc 
kiêm soát dua vào trông rirng dat  50% tth len, trong do có tôi thieu 10% cay 
giOng dugc nhân bang phiio'ng pháp ghép. 

- Xây dng m0i 02 yuôn uorn nhan ging cay Ti4u bang hat  và ghép, cht 
1ung cao vâi quy mô cong suât 500.000 cây/nãm. 

- Ban hành 01 quy trInh san xu.t ging Tru có näng su.t, chat 1ung cao 
phc vii gay trông, phát triên vng nguyen lieu quy mô tp trung. 

- Ti thiu 50 ha mô hInh trng thr nghim Tru thâm canh cO nAng su.t, 
chat luçing qua cao a các diêu kin 1p da phU hçp, dugc cap ma so vüng trông 
hoc chrng chi chat hrçing (chung chi quân i rung ben vftng) phic vii truy suât 
nguOn gOc. 

- Trng mcci bInh quân khoãng 500 halnäm, trong do t' l ging cay Ti4u 
duoc tuyên ch9n, nâng cao chat lu'gng vâ kiêm soát nguôn gOc dat  tir 50% tr& len; 
CO tOi thiêu 10% cay giông phc yu trông rung Tnâu lay qua duc nhân bang 
phuong pháp ghép. 
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- HInh thãnh vüng nguyen 1iu tp trung khoãng 5.000 ha, hang nàm cung 
cap 2.000 tan ht trâu phiic vu cho so chê, chê biên và xuât khâu. 

- HInh thành 01 Co s so ch& ch bin gàn vi vüng nguyen 1iu theo hithng 
hin di, dt tiêu chuân quôc tê (CoC, BSCI, ISO 9001:20 15...), cong suât trung 
bInh 500 — 1.000 tan ht/närn phiic vii tiêu dung ni dja va xuât khâu. 

- H thng thu gom, so ch& ch bin, báo quân và tiêu th%1 san phâm Trâu 
theo chuoi lien kêt gän chit chê giüa ngithi san xuât duçc hInh thành, di vào hot 
dng on djnh và và ben vtrng. 

- Tôi thiu 1.000 h gia dInh tham gia gay trng và phát trin Ti4u ducc tto 
them vic lam, tang thu nhip tir Trâu dat  tôi thiêu 15% trong kinh tê h gia dinh. 
Hang näm giãi quyêt vic lam on djnh theo müa v1i cho ngithi dan, gop phân vào 
cong cuc xay dirng nông thôn mOi, xóa dói giãm nghèo và bão dam quôc phông, 
an ninh biên gii. 

- Nhn thuc, kin thirc cilia ngLthi dan v bâo v, phát triên ben vrng riling 
Trâu dixgc nâng cao. 

b)Dnnãm2O3O 

- HInh thành vüng nguyen 1iu t.p trung khoãng 8.320 ha, hang nàm cung 
cap 4.000 tan hat  trâu chat lung cao, phiic vi cho so chê, ché biên và xuât khâu; 
mang laj giá trj thu nhp tili riling Trâu tang tü 25% trâ len so vOi hin tai, Co hiu 
qua kinh te cao, darn bào chüc näng phông h ci:ia riling và ben vtng. Din tIch 
riling Trâu lay qua có chiling chi quãn 1 riling ben vt1ng dat  tili 5.000 ha trO' len. 

- Ti thiu 02 ging cay Trâu mâi, có nãng suât, chat luçing vuçt tri dugc 
cong nhin dê dua vào san suât. 

- 02 ha viiiln hru trü ging gc d cung cp 4t 1iu phiic v11 cho nhân giông 
vO tInh cay trâu diiçc xây dirng. 

- T' 1 ging cay Tru có nàng su.t, chit hiçing cao, có nguôn gôc dirgc 
kiêm soát dua vao trông riling dat  70% tth len, trong do cO tôi thiêu 30% cay 
giông duqc nhân bang phiiong pháp ghép. 

- 02 co sâ/nhà may so ch và ch bin sâu các san ph.m tilr Tru so chê, chê 
biên gän vol vüng nguyen lieu theo huOng hin dai, dat tiêu chuân quôc tê (CoC, 
BSCI, ISO 9001:2015...), cong suât trung bmnh 500 — 1.000 tan hatlnam.  Các san 
phâm có tInh canh tranh cao, mang thisong hiu quôc gia, phiic vii tiêu dung trong 
nuOc và xuât khâu. 

- H thng lu'u thông, tiêu thii san phm Tru theo chui lien kêt gän cht 
chë giUa nguOi san xuât vOi các co sO thu gom, chê biên, kinh doanh và xuât khâu 
các san phâm tilr cay Trâu có chat luong cao ma nOng cot là hqp tác xa tr1rc tiêp 
vOl các dOi tác nuOc ngoâi di vâo hoat  dng On djnh và ben vQng. 

- T8i thiêu 2.000 h gia dmnh tham gia gay trng và phát triên Trâu. H.ng nàm 
giái quyêt vic lam on d!nh  theo rnüa viii cho ngu&i dan cilia các xa tham gia gay 
trông, thu hoach  Trâu, gop phân vào Cong cuc xóa dói giãm nghèo cilia dja phuong. 
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- Tang cthng Cong tác quãng bá, xüc tin thung mai  san ph.m tir câyTrâu 
trong và ngoài nlxóc; hInh thành net van hóa dc tnrng cüa các dan tc ye cay 
Trâu gàn vó'i phát triên du ljch sinh thai dja phuang. 

III. NQI DUNG THIXC HIEN 
1. Rà soát, djnh huàng, quy hocIi phát trin yang nguyen lieu tp trung 
- Rà soát, dánh giáhin trng, d xutt giãi pháp quán l, tác dng phü hçp 

nhàm nâng cao nàng suât, hiêu qua kinh tê và s1r diing bôn vUng cho tlrng vüng 
gay trOng Trâu hin có thuc các Ban quán 1 RPH, Ban quãn 1 KBTTN, cUa các 
to chi'rc, cong dông, h gia dinh và Ca nhân gôm: 

+ Rrng Trâu thuc BQL RPH Huóg Hóa — Dakrông. 

+ Rrng Trâu thuc BQL KBTTN Bc Hung Hóa. 

+ Rirng Trâu thuc Uy ban nhân dan các xâ quãn l. 
+ R&ng TrAu thuc các doanh nghip quàn l (Doàn Kinh tê quOc phông, 

CôngtyDingió...). 

+ Rirng Ti4u do các h gia dInh gay trng. 
+ Rrng Trtu dixçic Cong dng, h gia dInh nhn khoán BVR do B Chi huy 

B di Biên phông tinh giao khoán. 

- Xây dirng quy hoch vüng trng mOi cung cp nguyen 1iu tp trung phü 
hçip vài nhu câu thj tru&ng tiêu thi ti 10 xä thuc 2 huyn: Huàng Hóa và 
Dakrông vói tong din tich quy hotch on djnh vüng trông Trâu là 5.371 ha trén 
dôi tuçYng dat có dai cao tir 600 m trâ len; dat quy hoch lam nghip, vun h, 
tang day mOng, nghèo dinh duO'ng, khO can, nhiêu dá 1n khOng thIch hçip và hotc 
cho hiu qua kinh tê thâp khi trông các loài cay lam nghip khác. Trong do, u'u 
tiên viing nguyen lieu phiic vii cho các doanh nghip ché biên trén dja bàn theo 
phi.rong châm "vüng san xuât nguyen 1iu du'cic Doanh nghip bào trq, d.t hang". 
Trong do: 

+ Tai huyên Huâng Hóa là 4.113 ha, gm 142,5 ha dat dang CO thng san xuât 
sau khi khai thác s trông Trâu; 3.132,5 ha dat trOng quy hoach rirng san xuât; 
1.476 ha dat quy hoach  thng san xuât có cay go tai sinh và 617 ha dat khác, phân 
bô ti các xà: Huàng Viêt, Huóng Ltp, Huóng Linh, Hi.thng Phüng, Hiing San, 
Hi.rng Tan và Tan Thành. 

+ Tai huyn DakrOng là 1.258 ha, chCi yu là d.t trng quy hoach rrng san 
xuât và dat khác, phân bô tai  các xã: A Bung, A Vao, Ba Nang, Ta Rt4. 

- Xây drng h thng co si dü lieu v hin trng r&ng Tru ti Hithng Hóa và 
Dakrông lam ca sâ phc vi quàn l' yang trông ben vng. Kê hotch tong the dugc 
cp nht hang nàm dé phãn ánh qua trInh phát triên cüa vüng nguyen lieu dáp lrng 
yeu câu cüa thj trt.thng. 

2. Phát trin san xut ging Tru Co nàngsuit, cht 1ung cao phiic vy 
trong ru'ng tham canh tp trung cung cap nguyen hçu 

Phát trin san xut ging Tru có nãng sut, cht lisqng cao bao grn các ni 
dung: (i) nghiên cüu ch9n tao  giông; (ii) thiêt 1p nguOn giông (thng giông, vu&n 
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giông); (iii) xay dirng vithn uarn dê cung cp ngun cung 1mg giông cay trông Co 
chat lugng tot, nängsuât cao cho trông n'rng; (iv) hoàn thin quy trInh san xuât 
giông; (v) quãn 1 giông cay trOng. Mt so nii dung ci the sau: 

- Nghiên clru, chçn to ging Tru có nàng sut, ch.t lugng cao, dam bâo 
dua cay Trâu trâ thành cay có giá trj kinh tê cao cüa tinh, bao gôm nhUng ni 
dung sau: 

+ Thu thp các xut xü clia ging ni dja, tin hânh ch9n, kháo nghim 
giông dé xác djnh các giông phli hgp, có näng suât chat hxçing cao. 

+ Nghiên elm ch9n to ging rnói cüng vâi hoàn thin k thut nhân giông 
sinh duing bang cong ngh cao dê có rung Trâu dt näng suât vi.rçit tôi thiêu 15%, 
chat 1uçng cao vói ham 1izng tinh dâu vu'qt tri tOi thiêu 5% so vôi di trà, phic 
vi gay trông, phát triên vltng nguyen 1iu ó quy mô san xuât hang boa. 

- Thiêt 1p ngun giông bao grn: 

+ Xây dirng ri'rng ging chuyn boa Tru nhm cung cp v.t 1iu cho nhân 
giông ph%ic v trông rlrng Trâu trong giai don truâc mat. 

+ Xây dirng vu?n ging vô tinh cay Trâu nhm cung cp v.t 1iu cho nhân 
giông vô tInh phiic vt trông ri1ng Trâu trong ti.rcmg lai. 

+ Xây dirng vuOn luu trU' ging gc vira phic vi nghiên elm ch9n tao  v'1ra 
cung cap 4t 1iu cho nhân giông, phát triên giông. 

- H trV, xây dung viiYn 11Gm: 

+ Tnrc mit: h trçi xây dirng 02 vi.thn iiom nhân giéng Trâu bang hat  và 
ghép chat 1ung cao vói quy rnô cong suât 500.000 cây/nam, cung cap dli 50% 
nhu câu giông chat lu'çng tot hang nàm cho trông rung thâm canh tp trung cung 
cap nguyen 1iu phiie vii cho cong nghip chê biên và xuât khâu. 

+ V lâu dài: khuyn khIch các t chli'c, Ca nhân du tr, hInh thành các ca si 
san xuât giông hin dai tai các dja phucmg. 

- Quãn 1 ging cay trng: xay dirng h thng quãn 1 chit luçvng, kim soát 
nguOn gOc giOngTrâu theo quy djnh hinhành. Tang c1It1ng cOng tác thanh tra, 
kiêm tra nguôn gôc và chat lu'çing giông Trâu cung cap cho san xuât. 

3. Phát triên vñng nguyen 1iu Trãu tp trung 

- Nghiên clru, h trçY xay dirng mô hInh và hoàn thin k thut gâytrông 
thârn canh Trâu. Khuyên khIch trOng phân tan quanh nhà, yen dumg... kê cã a 
vling dat bang. Nghiên cliii, h trg xây dirng rnô hInh và hoàn thin k thu.t cãi 
tao rung Trâu có näng suãt thâp, chü den mic dIch kinh doanh dê dê xuât 
phuo'ng pháp câi tao  hçip 1'. 

- H6 trçi xây dung mO hInh gay trng thâm canh Tru 1y qua cung cp 
nguyen 1iu tp trung theo các tiêu chI phát triên rlrng ben vüng dê tao  diêu kin 
thun lçii trong vic xuât khâu (co chli'ng chi quán 1 rirng ben vttng). 

- Nghiên elm, h trg xây dirng mô hInh và hoân thin quy trInh cOng ngh 
ché biên, chiêt xuât dâu Trâu quy mO nhO (dithi 100 tânlnäm), vlra (500-1.000 
tânlnam); thCr nghim chê biên các san phâm tu dâu Trâu. Ngoài ra, nghiên elm, 
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thir nghim và hoàn thin quy trinh cong ngh ch bin các san phm tr ph thai 
Trâu (nhu khir dc tO trong bä ht lam thirc an gia sue, su dung vO lam phân bón 
hoäc than hoat tInh...). 

- Ttp hun k5' thut gay trng thâm canh, thu hoach,  so ch& ch bin và bào 
quãn san phâm tir Trâu. Xây dirng và to chirc thirc hin Co chê chia sé lçii Ich 
trong nhjn khoán bão v rirng Trâu do BQL RPH Hinng Hóa - DakrOng và BQL 
KBTTN Bäc Hixâng Hóa quán 1 dam bâo hiu qua và ben vuing. 

- Dy manh  cong tác quãn l, phát trin bn vu'ng ri~ng Tr.0 d%ra trên Co s& 
cong dông. Khuyên khIch phát triên trông rrng Trâu ti các dja diem: các 1oti dat 
chua sir diing, dat san xuât nông lam nghip kern hiu qua, dat không trông ducc 
các cay nông lam nghip khác, diên tIch dat d9c theo lint vvc  sOng, suôi, vüng dat 
thu?ng bj xói Ri, rCra trôi, vüng xung yêu, yen du&ng thuc quyên quàn l cüa các 
to chirc, h gia dInh, cá nhân, cong dông dan cu thôn. 

4. Thüc day ch bin, kinh doanh các san phãm Trãu bn vü'ng theo 
chuôi lien kêt 

- H trçr và thüc dy vic ap diing các k5 thut, cong ngh tiên tin trong thu 
hoch, so ché, ché biên ht Trâu dê tang cuthng chat Ricing san phâm. 

- Tuyên truyn, 4n dng, h trçc thành 1p rnOi các t hçip tác, hçip tác xã 
(HTX) san xuãt, chê biên và kinh doanh các san phâm tü câyTrâu & nhirng noi có 
dü diêu kiin, ngu&i san xuât tu nguyen và có nhu câu, nhât là cáe xà có vüng 
nguyen lieu Trâu tp trung IOn. TruOc mat, ttp trung thành 1p các to hçip tác 
chuyên san xuât, thu hoach, so chê và chê biên Trâu 0 vüng nguyen 1iu tp trung, 
quy mO iOn. 

- Khuyn khIch, dy manh, h tro các cong dng, t hcip tác dâu tu xây dirng 
co sO ché biên dâu Trâu quy rnô nhO (cong suât duthi 100 tan dâu thO/näm) Va 
doanh nghip dâu tu xây dirng cac co SG ché biên vra (cOng suât 500 - 1.000 tan 
dâu thô/nàm) gän vOl vung nguyen lieu theo hu'&ng 1rng duing cac tiên b k thi4t 
rnOi, cong ngh cao vào san xuât. Bong thô'i khuyên khIch, hO trçi các doanh 
nghip iOn dâu tu các nhà may chê biên tinh dâu vOi COng ngh hin di dt tieu 
chuan quôc tê (CoC, BSCI, ISO 9001:2015...), cong suât trung blnh 500— 1.000 
tan ht/nàm de to buiOc dt phá ye sir da dung hóa các san phâm tü cay Trâu, có 
thuong hiu, uy tin, chat lung cao, có kha näng canh  tranh, dáp Ong nhu câu thj 
truOng, phiic vi tiêu dung ni dja và xuât khâu gän vOi du ljch sinh thai nhäm 
kbai thác các tiêm nang san có ti mi dja phi.rcing. 

- H trçi hInh thành he th6ng thu gorn, so ch& ch bin, bão quàn và tiêu th 
san phâm Trâu theo chui lien ket gän chat chë giQ'a nguOi san xuât duzcic hlnh 
thanh, di vào hot dng on djnh và và ben vQng. IJu tiên hO trq dOi tung, tác 
nhân trong chuôi lien két, chuOi giá trj là các tO hp tác, HTX, ngui thu gom, các 
dai 1' có k cam kêt de t?o  thành chui giá trj khép kin, lâu dâi, on djnh và ben 
vng. Day mnh các hmnh thirc lien kêt giüa to hcip tác, HTX và doanh nghip 
trong san xuât, tieu thii san pharn theo Ngh djnh 98/2018/ND-CP ye khuyên 
khIch h trq lien kêt gän san xuât vói tiêu th sànphâm. BInh quân mOi nàm có 
02-03 don vj duc h trq xay dirng mô hInh lien kêt san xuât gan vOi tieu thii san 
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phm theo chui giá trj Tru. Truâc mat, tap trung h tror các tác nhân trong chuôi 
san xuât, ché biên gãn vâi h.ru thông tiêu thi nguyen 1iu thô de tto thj trithng 
canh tranh, minh bach  và on dinh. 

- T chüc và h trV các t hcip tác, HTX tip can,  nghiên ci'ru, khâo sat thj 
trLthng. Day rntnh Cong tác xic tiên thuorng mai  và ho trçi tham gia các hi chçi 
triên lam, quãng bá, giói thiu san phâm trong và ngoài nithc giñp tim kiêm thj 
tru6ng. Day minh ho trçr các to hçip tác, HTX irng dung thisong mai  din tU, tham 
gia chucing trinh giói thiu, quãng bá, lieu th san phâm thông qua các san giao 
djch din tr, ming internet, các rng dung ban hang tr1rc tuyên... 

- Tix vn h trq xay dirng thiicing hiu, nhan hiu, chi dn dja l và truy xuât 
nguôn gôc san phâm Trâu, däng k bào h san phãm. 

- Tang cuô'ng lien k& giUa các doanh nghip trong và ngoài dja phuang 
vói các BQL, hçip tác xâ, tO hçp tác, h gia dInh trên dja bàn to chirc san xuât 
và thu mua Trâu, dam bão các san phâm Trâu thxgc san xuât ra dêu có doanh 
nghip dt hang. 

- H trg các tác nhân tham gia lien chui các ni dung lien quan den ha tang 
phiic vi san ,xuât, sci ché, chê biên Va tang cung ho tr day nhanh qua trInh 
chuyên dôi so, h trq xay dirng các mô hInh diem ye chuyên dôi so phü hçip vâi 
bôi cãnh cuc cách mng 4.0. IJu tiên dâu tu phát triên c sO ha tang giao thông 
vüng nguyen lieu Trâu gän vói chê biên và tiêu thi san phâm. 

- Xây dirng Co ch chInh sách dng b và thông thoáng khuyn khIch rnçi 
thành phân kinh tê tham gia dâu lar vào phát triên giông, trông, thu hoach và chê 
biên, kinh doanh các san phâm ti'r cay Trâu ben vitng. 

IV. GIAI PHAP TRIEN KHAI THIIC HIN 
A 1. Ye dat dai 

- Dt quy hoach trng Tr.0 chü yu là d.t thuc quãn 1 cüa các các nhân, h 
gia dInh và Ban quàn 1 rrng. Khuyên khIch ngui dan chuyên dôi din tich cay 

trông hiu qua thâp sang trông cay Trâu. Vic chuyên dôi trông cay Trâu thirc 
hin theo dung quy djnh cüa Lut Dat dai, Lut Lam nghip và quy djnh cüa pháp 
lut Co lien quan. 

- Khuyn khIch lien doanh, lien kt giüa nhà dAu tu và ngt.thi dan cO d.t. 

- Dé,i vói các doanh nghip du tu xây drng nhà may ch bin dtu Tru 
duçic xem xét bô trI trong các khu cong nghip hoc khu vrc do doanh nghip dê 
nghj phU hçip vOi quy hoach cUa tinh. 

2. Ye chinh sách 

Co co ch chInh sách khuyn khIch, tao  diu  kiin  thu hut các doanh nghip 
dâu ttr phát triên dé nâng cao chat 1ung và giá trj cho san phâm Trâu (bao gOm 
h trç dâu tix thông qua ho trçx giOng, vt tu; von vay ixu dài cho mci to chrc, Ca 
nhân dâu tu vào hoat dng gay trông và ché bien các san phâm tir cay Trâu; tao 
diêu kin dat dai dê dâu tu các nhà may che bien, giâm thuê, khoanh ving nguyen 
lieu...). Xây dirng khung chInh sách, chê tài can thiet dé quãn l boat dng cUa các 
cci sà ché biên dâu, ché biên thành phâm. H trq nOng dan tiêp cn các thông tin 
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thj truông, Cong tác xüc tiên thixcing mai  và quâng bá san phâm, các giâi pháp 
nâng cao chat lu'çing san phâm (dac bit xay dirng thucing hiu san phâm Trâu) và 
xay drng chInh sách tái dâu tu' vling nguyen 1iu và lien kêt bao tiêu san phâm 
trixc tiêp cho ngithi dan. Thu hut các Cong ty dâu tr Nba may chê biên dâu Trâu, 
chê biên On djnh, thu mua tiêu thii san phâm Trâu on dnh. 

- Thirc hin chInh sách u'u dãi v vn vay và thug cho các t chi'rc, cá nhân 
dâu tu vào trông rung và phát triên lam nghip. 

A A 3. Ye dau tu' 
- Vn du tix chon tao,  phát trin ging, trng và bão v rrng Tru &rcic h 

trcY theo Quyêt djnh so 1719/QD-TTg ngây 14/10/202 1 cüa Thu tithng ChInh phü 
ye Phé duyt Chrang trInh mic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xã hi vüng 
dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai domn 2021 - 2030, giai dotn I: tr näm 
2021 den nàm 2025; Quyêt djnh 809/QD-TTg ngày 12/7/2022 cüa Thu tuó'ng 
ChInh phü ye Phé duyt Chuong trInh Phát triên Lam nghip ben vüng giai doin 
2021 — 2025 và Quyêt djnh so 703/QD-TTg ngày 28/5/2020 cüa Thu tithng ChInh 
phü phê duyt Chiro'ng trInh phát triên nghiên cthi, san xuât giông phic vIt Co CU 

laj ngãnh nông nghip giai don 2021 — 2030. 

- Du tu cãi thin h thng Co sO' ht tng (du'ing giao thông kt ni ving san 
xuât; h thông lixâi din den khu san xuât; h thông nhâ thu gom, so chê, dóng gói 
va bão quãn san phâm tai  các vüng quy hoach dê tao  ra san phâm Co chat luqng 
tOt, dáp ung nhu câu cüa thj tru'ung trong nu'âc và hthng tci xuât khâu). 

4. V khoa hoc cong ngh 
- Dâu tu Chu'cing trInh nghiên ciru phát trin san phm Tru theo chui giá 

trj, rnangtInh lâu dài. Day manh  nghiên cü'u áp dung cOng ngh sinh hçc dê tao  ra 
nguôn giOng Trâu có näng suât qua và ham luçing dâu cao. 

- Co chInh sách khuyn khIch các nhà khoa hoc, các t chuc khoa h9c Va CaC 
doanh nghip tu nhân trong và ngoài nuc dâu tu nghiên cü'u khoa h9c ye phát 
triên trông và so ché, che biên các san phârn tü Trâu. 

- Xây dirng các dir an, rnô hInh khâo nghirn, chn tao  các ging Trâu phü 
hçip vth diêu kin sinh thai de phiic vii san xuât. 

- Xây dirng d,r an khuyn nông v cay Tru thrc hin trong giai doan  2023-
2026 và giai doan  2027-2030. Xây drng mO hInh ing ding cong ngh tiên tiên 
trong san xuât, cung irng giOng cay Trâu có näng suât, chat lung cao dáp 1rng 
duqc cho nhu câu phát triên cay Trâu. 

- Du ttx xay dirng CO sO' vt cht, khoa h9c k thut tiên tiên trong san xuât 
giOng bang nhân giOng sinh duO'ng, h thông vuOn i.wm dê dam bao nhãn nhanh 
các giông cay Trâu có näng suât, chat h.rçing cao dáp 1rng nhu câu cüa san xuât. 

- Khuyn khIch mi thành phn kinh t tham gia vào san xut ging cay Tru 
trên dia ban. 

- Ap diing và thirc hin chit chê các quy trInh k5 thut hin tai  ye k thut 
gay trông, chàm soc Trâu. Ap diing tôi thiêu 30% din tIch Trâu duqc trông rung 
theo phucing thuc thâm canh tang nàng suât trên nen tang CáC yeu to k thu.t d 
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ducic xác djnh ti'r cac cong trInh nghiên cru khoa h9c, kt hcip kinh nghirn thirc 
tiên. Hang närn triên khai xay drng các mô hInh san xuât và phát triên Trâu irng 
dicing cong ngh tiên tiên dê nhãn dan h9c tp lam theo. 

- Ap dung tin bô k thuât thu hoach, so ch& ch bin và bão quãn các san 
phârn Trâu âê nâng cao giá trj cüa san phâm Trâu. 

- Khuyn khIch các doanh nghip dAu tu ch bin du Tru, dôi mâi cOng 
ngh trong chê biên các san phâin tir cay Trâu. 

- Tham quan, h9c tp các mô hInh tiên tiên trên Ca nithc. 

- Ti'rng buOc xây dirng thrcing hiu Trâu Quáng Trj cüng nhu tiên tói xây 
dirng chrng chi chat 1izçng cho Trâu Quãng Trj. 

5. Ngun nhãn ltyc 

Si'r ding ngun lao ctng ti ch vâo trng, san xut Tru; Ma các lop bi 
duong k5 nàng, áp diing các quy trInh k thutt, nhitng tiên b khoa h9c k thut 
cho lao dng vao san xuât gay trOng, thu hoach, so chê, ché biên và bão quãn dê 
duy trI và nâng cao san suât, chat lugng san phârn: xây drng mô hInh, phát tài 
1iu, thông tin tuyên truyên, tp huân, bôi duO'ng ngän hin. 

VI. KINH PHI THçC HIN 

Tong kinh phi thirc hin K hotch giai don 2023-2026 dii kin: 16.260 triu 
dOng (Mu'ài sáu t, hal tram sáu mwai triu aóng). Trong do: 

A. . 1. Nguon von trien khai tht,rc hiçn 

a) Kinh phi ngân sách, các chung trInh, d an: 13.530 triu dng ('Mzc&i 

ba , nám tram ha mwoi triu dóng,). Cii the nhu sau: 

- Ngun kinh phI thirc hin: Ngun kinh phi ti.r ngân sách nhà nuOc theo quy 
djnh tui Quyêt djnh so 171 9/QD-TTg ngày 14/10/2021 phê duyt Chuong trInh 
MTQG phát triên kinh tê - xã hi viing dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai 
domn 2021-2030, giai doan 1 tr 2021 den 2025; Quyêt djnh so 90/QD-TTg ngay 
18/01/2022 phê duyt Chwmg trInh MTQG Giâm nghèo ben virng giai don 
202 1-2025; Nguôn kinh phi thirc hin Ké hotch du'çyc dam bão ti'r ngân sách trung 
u'ong (3 Chucing trInh miic tiêu quôc gia và các chuong trInh, dir an khac), ngân 
sách dja phuong theo phân cap ngân sách hin hành va nguOn kinh phi hcp pháp 
khác. 

+ Chuong trInh MTQG giãrn nghèo bn vüng: 3.000 triu dOng (von sr 
nghip). 

+ Chucmg trInh MTQG phát trin KT-XH vüng dng bao dan tc thiu s và 
mien nüi: 2.000 triu dOng (von sr nghip). 

+ Chuong trInh sr nghip phát trin kinh t& 1.360 triu dng (sir nghip 
ngân sách tinh). 

- Ngun vn tr Quyt djnh 809/QD-TTg ngày 12/7/2022 cüa Thu tuóng 
ChInh phü ye Phê duyt Chung trInh Phát triên Lam nghip ben vng giai doan 
2021 — 2025 vâ Quyêt djnh so 703/QD-TTg ngãy 28/5/2020 cüa Thu tuOng ChInh 
phü phé duyt Chuong trInh phát triên nghien c&u, san xuât giông phiic vi Co cau 
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1ii ngành nông nghip giai dotn 2021 — 2030; ngun vn sir nghip khoa h9c Va 
cong ngh; nguôn von các chucmg trInh, dij an: 7.170 triu dOng. 

b) Ngun vn huy dng: 2.730 triêu dung (Hai 4,  bay tram ba muc'i triu 
dóng). Huy dng tU các doanh nghip, hçip tác xã, doanh nghip, h dan lien kt 
vâi các hqp tác xã, các dia phuang, to chirc tin diing và các nguOn h9p pháp khác. 

c) Phân k' thu'c hiên 

+ Nàm 2023: 4.290 triu dông. 

+ Nàm 2024: 3.890 triu dông. 

+ Nàm 2025: 2.620 triu dOng. 

+ Nàm 2026: 4.180 triu dung. 

+ Näm 2027- 2030: 1.280 triu dung. 

(Co Phy lyc 1,2 chi tiê't kern theo) 

VII. TO CHUC THIC HIN 

1. S& Nông nghip và Phát triên hông thôn 

- Cong b rng rãi K hoach phát trin san xut gn vói tiêu thi, ch bin 
dâu Trâu trên dja bàn 2 huyn Huóg Hóa và Dakrông, tinh Quâng Trj giai doin 
2023-2026, djnh hung den nàm 2030 dê các cap, các ngành, các to chü'c, doàn 
the, nhân dan trong tinh duçc biêt dê thirc hin, dông thi thu hñt six dâu tu cüa 
cac to chirc, dcn vi trong nuo'c vâ nuoc ngoâi vào vic phát triên vüng nguyen 
lieu Trâu. 

- Chü trI, phi hcp vi các sty, ngành và UBND các huyn Hwing Hóa và 
Dakrông triên khai thirc hin có hiu qua các nhim vii cüa kê hoch và tOng hçrp 
báo cáo UBND tinh theo quy djnh. 

- Hang nAm can cir vâo rniic tiêu, nhim vt K hotch duçic UBND tinh phé 
duyt, Si Nông nghip &PTNT chü tn, tong hcip nhu câu cUa UBND các huyn 
Hu&ng Hóa và Dakrông xây dirng chi tiêu kê hoch bâo v và phát triên rirng 
(trong do có khOi lu'cmg trOng Trâu) gth S Kê hoch và Dâu tu, Sâ Tài chInh 
trInh LTBND tinh quyêt djnh. 

- Chü tn xây drng k hoach  kirn tra, giám sat và phi hçip vOi các sâ, 
ngânh, dja phucmg to chrc viêc kirn tra, giám sat, dánh giá kêt qua thirc hin Kê 
hoach cüa các dja phumg, chü rrng ducc giao th?c hin Kê hoch. 

- Chü tn, ph6ihçp VYi UBND các huyn Huâng Hóa và DakrOng kim tra, 
các nhn nguôn giOng, chat lucing, so lisçing giOng cay tru&c khi xuât yuan dê 
trông rtirng. 

- Chi dio, huang dn các dja phuong, doTi vi, chü rrng 1p hu so thit k k 
thut và dr toán dâu tu các hng mc ctâu tu trOng, chàrn sóc, bão v rmg Va chà 
tn to chirc thârn djnh, phé duy ho so thiêt kê k5 thut và dir toán dâu tu theo quy 
djnh hin hành. Hithng dn các chü dâu tu to chrc nghim thu, thanh quyêt toán 
von dâu tu theo quy djnh. 
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- Phi hçp v&i các dja phuang huó'ng din thành 1p mâi các HTX, to hgp 
tác; xây drng các mô hInh áng diing cong ngh cao trong san xuât giOng; mô hInh 
trông thâm canh; mô hmnh sa chê chê biên; mô hInh lien két san xuât gn vói ché 
biên, tiêu th Trâu theo chuôi. 

- Xây drng nhu cu kinh phi hang nàm và Ca giai doan gfri Sâ Tài chInh tOng 
h9p báo cáo UBND tinh xern xét phê duyt thrc hin. 

2. S& Ké hoich và DIu tu': PhM hgp vâi S Nông nghip và Phát triên nông 
thôn, S& Tài chInh và các si, ngành lien quan can dôi kê hoach von h trçY dê thirc 
hin nhim vi Ké hoach.  Phôi hçrp vâi các sà, ngành lien quan huâng dan, kiêm 
tra vic thirc hin chinh sách, ni dung h trçY thirc hin nhim vii Kê hoach theo 
chtrc näng nhirn vi quán l. 

3. S& Tài chInh: Can cir K hoach  và kha nàng can dôi cüa ngân sách dja 
phuang, phôi hap vâi S Kê hoach và Dâu tu, S Nông nghip và Phát triên nông 
thôn lông ghép kinh phi các chu'ang trInh rnic tiêu quôc gia và các chixang trinh 
du an khác, trên ca s& dir toán do các co quan, dan vj xây drng, tham miiu cap có 
thâm quyên bô trI kinh phi thuc nhim v11 chi thung xuyên theo phân cap ngân 
sách hin hành de thirc hin Kê hoach; huông dn thanh, quyêt toán kinh phi theo 
quy djnh. 

4. So' Tài nguyen vã Môi tru'O'ng: Chü trI hi.ràng dan, ho trq các tO chirc, h 
gia dInh, cá nhân hoàn thin các thi tiic lien quan den dat dai dê san xuât kinh 
doanh cay Trâu theo quy djnh, phü hçcp vOi quy hoach,  kê hoach si:r diing dat. 

5. S& Cong Thuong: 

- Chü trI, phi hap vri các S, ngành lien quan, UBND các huyn Dakrông 
và Hung Hóa ma rtng thj trung tiêu thit san phâm Trâu. 

- Ph& hap vOi Si Nông nghip và PTNT tich circ mai gi các doanh nghip 
dâu tu vào linh vlrc sa chê, chê biên dâu Trâu và tham gia xây dirng vüng nguyen 
lieu, lien két tiêu thii san phâm Trâu. 

6. SO' Khoa hQc và Cong ngh: ChU trl, pMi hap v&i các Si, ngành lien 
quan, UBND các huyn Dakrông và Huâng Hóa nghiên ciru chuyên giao tien b 
khoa h9c, cOng ngh phuc v11 nâng cao giá trj cüa chuôi Trâu. 

7. Ban Dan tc tInh: Chü trI, phi hap vai S& NOng nghip và PTNT rà 
soát, in tiên phân bô nguôn lu'c cüa Chuang trInh mijc tiêu quôc gia Phát triên 
kinh tê xâ hi vüng dông bào dan tc thiêu sO dê ho trci các ni dung cüa Ké 
hoach cho dOi tlsçlng, dja bàn thirc hin Chuang trInh. 

8. Các sO', ngành lien quan: Can dr chc näng, nhim vi dugc giao, phôi 
hap to chlrc thirc hin hiu qua ni dung nhim vi cüa Kê hoach. 

9. D ngh Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các to chüc chInh 
trj - xã hi tinh: PhOi hgp vai Sà Nông nghip và Phát triên nông thôn day manh 
cong tác tuyên truyên, phô biên cad ni dung ye cUa Kê hoach; chi dao  các cap 
hi phôi hap chtt chë vOi chinh quyên các cap tIch circ tuyen truyên, vn dng 
doàn vien, hi viên hu&ng 1mg và tIch circ tham gia thirc hin. 
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10. Uy ban nhãn dan huyn Dakrông và Htró'ng Hóa 
- Chi dio, don dc CáC co quan chuyên mon cp huyn, UBND các xã, các 

don vj lien quan và các chü rrng thuc phmm vi quãn l, triên khai thrchin, 
quàn l chat chê Co hiu qua Kê homch duçc giao và chju trách nhim ye kêt qua 
thuc hiên. 

- Chi dao  các don vi,  chü rirng dirge giao thirc hin xây drng chi tit k 
hoach to chirc san trên co So Kê hoach nay. 

- Chi dao  các phOng chuyên mon phM hgp CáC CO quan lien quan kim tra, 
giárn sat ye tiêu chuân, chat hrgng và nguôn gôc lô giông dôi vói các to chüc, cá 
nhân san xuât, kinh doanh giông cay Trâu trén dja bàn. 

- Don dÔC các don vi, chU rung dugc giao chi tiêu k hoach  bâo v à phát 
triên rung hang näm thirc hin nghiêm chinh quy trinh k thut lam sinh, kê hoach 
san xuât, darn bào thirc hin ding thôi vii, Chat lucing thng theo quy dinh và phãi 
hoàn thành kê hoach ducic giao dung tiên d dê ra. 

11. Các t chü'c trong n1róc và quc t có lien quan: Phi hgp v&i S 
Nông nghip và PTNT dê to chirc lông ghép các boat dng và bô trI nguôn 1irc ho 
trg thiic day và phát triên chui giá trj trâu theo djnh hurng và m'mc tiêu cüa Kê 
hoach dê ra. 

Trên day là K hoach phát trin san xut gAn vOi ch bin, tiêu thi du Trâu 
trên dja bàn huyn Htrâng Hóa và Dakrông, tinh Quàng Trj giai doan 2023 -2026, 
djnh hu&ng den närn 2030. Giao S Nông nghip và Phát triên nông thôn theo 
dOi, dOn doe viêc thuc hiên Kê hoach, trong qua trinh thirc hin có khó khàn, 
vuóng mac tOng hgp kjp thôi trInh UBND tinh xem xét quyêt djnh.I. 

Ncinliân: 
- CT, PCT TI Ha S5' Dâng; 
- UBMTTQVN tinli; 
- Các So, ngãnh cap tinh; 
- Chi cic PTNT; 
- Clii cic Kiêrn lam; 
- BQLDA VFBC Quang Trj; 
- UBND huyn: Hirâng Hóa, Dakrong; 
- CVP, PVP Nguyen Ctru; 
- Li.ru: VT, KT 11.1 , 

HàS5Ding 



:i 1" PHU LUC 1 
KE HOACH PHAT TRIEN SAN XU4T GAN VOI dilt lEN, TIEU THU DAU TRAU TREN IMA BAN HUYEN HII'ONG HOA 

VA DAKRONG, TINH QUM TRI I I BOAN 2023-2026, DINH HIJONG DEN NAM 2030 
(Kein theo *Jioach.so / H-UBND ngay  JO  /12/2022 cua UBND tznh) 

.' -., - 

TT Nôi dung S Iu'Q'ng 
Tong kinh 
phi (triu 

uongj  

Trong dO (triu dông) 

DVT 

Ngan sach 
Trung uong 

Ngan sach 
da phtxong 

Doanh 
nghiep 

Nguôn 
khac (du 

an) 
Rà Soát,qUyhoaCh phát triên vüng 
nguyen hçu tp trung 1.820 460 1.360 

Ràsoat, dánh giá hin trng, d xuat 
gial phap quan ly 

ha 2.948 750 310 440 

2 Quy hotch vl'ing trng rnói ha 5.372 920 920 

3 Xâyduiighêthngcosôdtr1iêu 
thong 

1 150 150 0 

II Phát trin san xuãt ging Trãu 3.820 3.820 0 

1 
Nghiên c(ru, ch9n tao  giông Trâu có 
nang suat, chat 1ung cao 

1.500 1.500 0 

2 Thit 1p ngun ging 0 

Xâydngrnggingchuynhóa
\ 

ha 10 550 550 

Xâydngvtrongi6ngvôtInh \ ha 2 850 850 

Xây dirng vixôn kru trQ ging gc ha 2 520 520 

3 H trç, xây dirng vixOn u0m Vuô'n 2 300 300 

4 Quãn I ging cay trng 100 100 

III Phát trin vüng nguyen Jiu 4.230 690 0 280 3.260 
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TT Ni dung DVT S Iu'çrng 
Tng kinh 
phi (triu 

dng) 

Trong do (triu dng) 

Ngân sách 
Trung ixcing 

Ngân sách 
da phircing 

Doanh 
nghiçp 

Nguon 
khac (dir 

an) 

1 
Nghiên c(ru, h trçl xây drng mô hInh 
và hoàn thin k thut gay trông thâm 
canh Trâu 

0 

XâydirngmohInh Ha 5 400 160 80 160 

Quy trmnh k thut 1 200 200 

2 
Nghien c&u, h trç xây drng mô hInh 
Va hoàn thin k thut cãi to rtrng Trãu 
có näng suãt thâp 

0 

XaydngmôhIn1i Ha 10 550 220 110 220 

Quy trInh k5 thut 1 200 200 

3 
H trg xây drng mô hInh gay trng 
thâm canh Trâu lay qua theo các tiêu 
chI phát triên rirng ben v1tng 

Ha 5 450 180 90 180 

4 H trq cp chrng chi rrng Ha 1.000 1.500 1.500 

5 Tp hun k5 thut Lap 8 400 400 

6 
Xây dirng và t ch(rc thrc hin cci ch 
chia sê lçii Ich trong nhn khoán báo v 
rOng Trâu 

Ca ch 0 

Xây ding mô hInh Mo hInh 5 250 250 

Quy djnh cci ch chia sé 1 150 150 

7 Quán1 130 130 
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TT Ni dung DVT S6 luçng 
Tng kinh 
phI (triu 

dông) 

Trong do (triu dng) 

Ngân sách 
Trung ucing 

Ngân sách 
dja phiiang 

Doanh 
nghip 

NguOn 
khác (dir 

an) 

Thüc dy ch bin, kinh doanh các san 
phâm Trau bn vftng theo chui lien kt 

6.390 30 0 2.450 3.910 

Nghiên ctru, h trçi xây drng mô hInh 
và hoãn thin quy trInh cong ngh ch 
bin, chit xut dâu Tru 

0 

Xây drng mô hInh Mo hinh 2 3.000 2.100 900 

Hoàn thin cong ngh 
Quy 
trinh 

1 200 200 

2 
Chuyn giao k5 thut, cong ngh tiên 
tiên 

0 

Hôithão Hôithão 2 100 100 

Tp hun Lop 6 480 480 

H tra thành Ip mâi các th hçip tác, 
hap tác xâ (HTX) san xut 

T& 
HTX 

18 800 800 

H trçi xay dirng mô hInh/ca sâ ch 
bin dâu Trâu quy mô nhO 

Mo hInh 2 500 350 150 

5 
H trQr xây drng h th6ng thu gom, sa 
ch, ch biên, bão quãn vâ tiêu thi san 
phm 

thng 
2 200 200 

6 
H tra các t6 hap tác, HTX tip c.n, 
nghiên cru, kháo sat thj tru&ng 

Chuyn 
di 

5 150 150 

7 H trg xây dirng thxong hiu 0 

Xây dirng clii dn dja 1 ChCrng 1 120 120 
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TT Ni dung DVT So iu'qng 
Tong kinh 
phI (triu 

dông) 

Trong do (triu ding) 

Ngân sách 
Trungucrng 

Ngân sách 
daphixcing 

Doanh 
nghip 

Nguôn 
khác (dir 

an) 
nhãn 

Dangk'báohgi6ng Ging 1 80 80 

Dangksânphâm 
San 

phAm 
2 60 30 30 

11 Tang cis&ng lien kt trong chui Chui 1 200 200 

12 H trq chuyên dôi s Mo hInh 2 200 200 

13 Xây dijng ca ch chInh sách 
Ch Inh 
sácl 

200 200 

14 
Thãnh 1p Hi san xut, kinh doanh 
Trau vã LSNG tinh Quang TrI 

Hi thao 2 100 100 

Tong 16.260 5.000 1.360 2.730 7.170 

Dy toán chi tht triên khai thztc hién các hang muc theo thwc tl dtccrc ccr quan có thd,n quyn thd,n dinh, phê duyêt theo quy djnhi 



HVLVC 2  
NH PHi THU'C HIIN KE HOACH 

H- UBND ngày  30  /12/2022 cza UBND tinh) 
TON 

(Kern theo Ké 

Dcrn vj tInh: Triu ddng 

TT 
Ni dung h tr9 

Tong 
cong 

Trongdó 

Näm 2023 
Näm 
2024 

Näm 
2025 

Näm 
2026 

Näm 
2027- 
2030 

Tng 16.260 4.290 3.890 2.620 4.180 1.280 

I 
Rà soát, quy hoich 
phát trin vüng nguyen 
Jiu tp trung 

1.820 1.820 

1 
Rà soát, dánh giá hin 
tring, d xut giãi pháp 
quãn 1, tác dng 

750 750 

2 
Quy hoich ving trông 
mói 920 920 

3 
Xâydrnghth6ngcos& 
dtr 1iu 

150 150 

Phát trien san xuat 
giong Trau 

3.820 1.320 1.020 470 320 690 

I 
Nghiên cCru, ch9n tio 
giông Tru có nãng suât, 
ch.t lixçing cao 

1.500 400 600 200 200 100 

2 Thit 1p ngun ging 
Xây dijng rrng gi6ng 
chuyn hóa 

550 550 

Xây dirng vt.rôn gi6ng vô 
tInh 

850 350 250 100 100 50 

Xây dirng vu&n luu trr 
giông gôc 520 520 

I-1 trq, xây dng vuô.n 
uorn 300 150 150 

4 Quãn 1 ging cay trng 100 20 20 20 20 20 
Phát triên vung nguyen 
1iu 

4.230 660 540 1.430 1.280 320 

I Mo hInh thâm canh 
XâydçrngmôhInh 400 80 160 50 50 60 
QuytrInhk5thut 200 200 

2 Mo hInh cái to 
Xâydirngmôhinh 550 250 60 60 60 120 
QuytrInhk5thut 200 200 

3 Mo hInh QLRBV 450 150 150 100 50 
4 CpchrngchiQLRBV 1500 1000 500 
5 TIphunk5'thut 400 100 100 100 100 
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TT Ni dung h trQ' 
Tong 
cing 

Trong dO 

Näm 2023 
Näm 
2024 

Näm 
2025 

Näm 
2026 

Näm 
2027 
2030 

6 

Xây dtjng và t chCrc 
thirc hiên cc ch chia sé 
I9 Ich trong nhn khoán 
bão v rirng Tru 
XâydyngmôhInh 250 50 50 50 50 50 
Quy djnh ccy ch chia sé 150 150 
Quãn1 130 30 20 20 20 40 
Thñc day ch bin, kinh 
doanh 

6.390 490 2.330 720 2.580 270 

Mo hInh ch bin 
Xâydirngmôhinh 3.000 1500 1500 
Hoân thin cong ngh 200 200 

2 Chuyn giao 
Hôitháo 100 50 50 
Tphun 480 160 160 160 

3 
H trçl thành 1p mài các 
thqptác,hqptácxâ 
(HTX) san xuât 

800 100 200 300 200 

Mo hInh ch bin quy 
rno nhô 

500 250 250 

5 Hthngthugom 200 100 100 

6 
H tra các t hçip tác, 
HTX kháo sat thj tnrng 

150 30 30 30 30 30 

H trçi xây dirng thuing 
hiêu 
Xâydrngchidndja1 120 120 

Dang k bão h gi6ng 80 80 

Dang k san phm 60 30 30 
Tang cthng lien kt 
trong chuôi 

200 100 100 

12 Htrqchuyndis6 200 100 100 

13 
Xây dijng cci ch chInh 
sách 

200 200 

14 
Thành 1p Hi san xut, 
kirihdoanhTrAuvà 
LSNG tinh Quang Trj 

100 100 

Dr toán chi tilt triln khai thrc hin các hgng myc theo thtc tl dwqc c0 quan Co thám quyln 
thám dinh, phé duyt theo quy djnh.t 
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PHVLVC3 
TONG HQIfDII3N TiHTt TRONG TRU HIN cO TM HUYN HU'ONG HOA 

c-'.—  V/D) KRONG TINH QUANG TRI 
\\\ /Z 

(Kern /KH-UBND ngày  3  /12/2022 cza UBND tinh) 
N J(  

TT 
Dia phu'o'ng Din tIch (ha) 

Huyn Xã Tng Tp trung Phân tan 

i HcngHóa HxongLinh 322,2 321,2 1,0 

2 Htx&ng Hóa Huóng Pliüng 806,1 796,9 9,1 

Huâng Hóa Huóng Scm 222,7 126,5 96,2 

Hu6ng Hóa Huóng Tan 597,3 558,5 38,8 

Hurng Hóa Tan Thãnh 653,7 653,7 

6 H.ràng Hóa Hràng Lp 232,6 232,4 0,2 

Hithng Hóa Hc 63,6 63,6 

8 H.ràng Hóa Tan Hçmp 0,6 0,6 

Dakrong Ba Nang 11,2 11,2 

10 Dakrong A Bung 13,3 13,3 

Dakrong A Vao 25,5 25,5 

Tling 2.948,8 2.689,2 259,6 
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TONG H 
BAKRONG T 

(Kern the 

PHU LUC 4 
TRU TRN lilA BÀN HUY1N HIXC%NG HOA VA 
A! DO1LN 2023-2026, DNH HUNG DEN NAM 2030 

3f  /KH-UBND ngày /12/2022 cza UBND tinh) 

TT 
lila phu'ong Din tIch (ha) 

Huyn Xã Ting Hin Co Trng mri 

1 Hxâng Hóa Huóng Linh 1.226,2 322,2 904,0 

2 Huàng Hóa HxOng Phing 1.906,1 806,1 1.100,0 

3 Huó'ngHóa Huong San 612,7 222,7 390,0 

Huóng Hóa Huóng Tan 797,3 597,3 200,0 

Hiiâng Hóa Tan Thành 6 82,7 653,7 29,0 

6 Huâng Hóa Htxóng Lp 1.232,6 232,6 1.000,0 

Hixâng Hóa Huóng Vit 490,0 490,0 

8 Hisóng Hóa Hüc 63,6 63,6 

Huóng Hóa Tan H9p 0,6 0,6 

110 Dakrông BaNang 419,4 11,2 408,2 

Dakrông ABung 491,3 13,3 478,0 

12 Dakrông A Vao 3 15,5 25,5 290,0 

13 Dakrông Ta Rt  82,0 82,0 

Tong cing 8.320,0 2.948,8 5.371,2 
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.;;, PHULUC5 
PHAN KY DIENTICH TRONG I TRAU TREN IMA BAN HUYEN HUNG HOA VA 
DAKRONG TiI11QJJANG TI1 Al DOAN 2023-2026, DINH HU'NG DEN NAM 2030 

(Kern /KH-UBND ngày  JO  /12/2022 cza UBND tinh,) 

TT 

Dia phuo'ng Gial dotn 2023-2026 Giai 
doan 
2027- 
2030 

Huyçn Xa Tong 
Närn 
2023 

Näm 
2024 

Näm 
2025 

Nãm 
2026 

1 HungHoa HuóngLinh 380,0 25,0 115,0 120,0 120,0 524,0 
2 HurngHóa HuóngPhüng 415,0 65,0 100,0 100,0 150,0 685,0 
3 Hi.róng Hóa Huó'ng San 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 190,0 
4 HuóiîgHóa HucngTân 26,0 5,0 5,0 8,0 8,0 174,0 
5 Hu9ng Hóa Tan Thành 29,0 5,0 5,0 10,0 9,0 
6 Hucng Hóa Huóng Lp 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 800,0 
7 1-lirong Hóa I-1ung Viêt 162,0 40,0 40,0 40,0 42,0 328,0 
8 Dakrông BaNang 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 208,2 
9 Dakrong A Bung 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 238,0 
10 Dakrong A Vao 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 130,0 

Dakrong Ta Rçit 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 42,0 

T6ng 2.052,0 400,0 525,0 538,0 589,0 3.319,2 
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