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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 
  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8380/UBND-TH ngày 

16/12/2020 về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm 

vụ kế hoạch năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo tóm tắt nhiệm vụ và 

giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2021 với những nội dung như sau: 

1. Kết quả thực hiện năm 2020 

 Năm 2020, ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đã đạt được một số 

kết quả nhất định. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) nông, lâm, thủy sản (theo giá 

so sánh năm 2010) tăng 3,18%; trong đó: nông nghiệp tăng 3,2%; lâm nghiệp tăng 

6,0% và thuỷ sản tăng 2,5%. Có 08 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2020 và huyện Tuy Phước công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

Về trồng trọt: Tập trung ứng dụng công nghệ cao, hình thành và phát triển 

vùng sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn Viet Gap với quy mô diện tích 80 ha tại 8 

huyện, thị xã gắn với xây dựng nhãn hiệu, logo, mã QR; các HTXNN sản xuất rau, 

quả theo VietGap; sản xuất dầu dừa theo hướng hữu cơ; xây dựng và chuyển giao 

công nghệ tưới nước tiết kiệm cho cây lạc, cây xoài; công nghệ tưới bán tự động, tự 

động như tưới nhỏ giọt, phun mưa, phun sương được nông dân áp dụng ngày càng 

rộng rãi trên cây lạc, rau và cây ăn quả; xây dựng các cánh đồng lớn ứng dụng kỹ 

thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI) với diện tích 995 ha.  

Về chăn nuôi: phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn áp dụng 

công nghệ cao, duy trì phát triển 3 loại vật nuôi chính là heo, bò, gà. Tập trung các 

giải pháp để tái đàn heo, ứng dụng công nghệ cao để xây dựng trang trại chăn nuôi tự 

động, khép kín, thân thiện với môi trường, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, thực hiện 

chuỗi cung ứng cung cấp thịt heo cho thành phố Đà Nẵng. Triển khai có hiệu quả 

chính sách hỗ trợ chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ, năm 2020, Cục Sở 

hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận thương hiệu “Bò thịt chất lượng cao tỉnh Bình 

Định”, triển khai chuỗi sản xuất bò thịt chất lượng cao gắn với thương hiệu. Đã xây 

dựng 02 nhà máy giết mổ động vật tập trung quy mô cơ giới. Áp dụng công nghệ cao 

đạt tiêu chuẩn Châu Âu để xây dựng trang trại chăn nuôi hiện đại, tạo sản phẩm sạch, 

an toàn, chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu con giống, thịt gà cho thị 

trường trong nước và xuất khẩu. 
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Về Lâm nghiệp: tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng 

trồng bằng biện pháp thâm canh, sử dụng cây giống nuôi cấy mô, cây giống lâm 

nghiệp mới, chất lượng cao phục vụ cho trồng rừng sản xuất. Đẩy mạnh công tác 

trồng rừng gỗ lớn gắn với quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ (FSC); năm 2020, 

trồng được 344 ha rừng trồng gỗ lớn. Công ty TNHH lâm nghiệp Quy Nhơn đã được 

Hội đồng quản lý rừng quốc tế cấp chứng chỉ rừng FSC với tổng diện tích 4.183,81 

ha, các công ty còn lại đang đẩy mạnh xúc tiến các thủ tục để được cấp Chứng chỉ 

quản lý rừng bền vững (FSC) vào năm 2021; triển khai có hiệu quả chuỗi liên kết sản 

xuất từ khâu sản xuất giống đến trồng, chăm sóc rừng, khai thác và chế biến gỗ. 

 Về Thủy sản: đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ, ứng dụng công nghệ cao trong 

khai thác và bảo quản sản phẩm sau khai thác trên biển như: sử dụng máy dò ngang; 

máy làm ngất cá, thiết bị thu câu, xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương để chất lượng 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Với 3.143 tàu thuyền có chiều dài từ 15 mét trở lên 

hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh đã được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo 

quy định, đạt 100%. Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản với các đối tượng nuôi chủ lực 

như tôm thẻ chân trắng, tôm sú, các loài hải sản có giá trị kinh tế. Xây dựng các vùng 

nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao.  

2. Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 

2.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 

 Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) nông, lâm nghiệp và thủy sản 

bình quân năm 2021 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 3,2%-3,4%.  

- Về Trồng trọt: tổng sản lượng lương thực cây có hạt 670.000 tấn; trong đó: 

sản lượng lúa 620.400 tấn và ngô 49.600 tấn. Diện tích ứng dụng công nghệ cao thâm 

canh lúa cải tiến (SRI) là 1.000 ha. 

- Về Chăn nuôi: sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 195.000 tấn; trong đó thịt lợn: 

125.000 tấn. Xây dựng 05 trang trại sản xuất chăn nuôi đạt tiêu chuẩn GlobalGAHP, 

VietGAHP. 

- Về Lâm nghiệp: trồng rừng tập trung: 8.000 ha; trong đó, trồng rừng gỗ lớn 

1.410 ha. Diện tích rừng được cấp mới chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) là 

2.500 ha. Tỷ lệ che phủ rừng: 56,5 %.   

- Về Thủy sản: sản lượng khai thác: 250.000 tấn. Sản lượng nuôi trồng thủy 

sản: 14.000 tấn; trong đó, tôm nuôi 12.000 tấn. Số lượng tàu thuyền ứng dụng công 

nghệ cao chiếm tỷ lệ 10% số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ; diện tích nuôi trồng 

thủy sản ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ lệ 8% diện tích nuôi tôm thâm canh, bán 

thâm canh. 

- Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu công nhận 07 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 

2021 là 83 xã/112 xã (có 09 xã thuộc thị xã Hoài Nhơn đã chuyển thành phường), đạt 

tỷ lệ 74,1%.  

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021 

a) Trồng trọt 
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- Tiếp tục phát triển và mở rộng dự án cánh đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 

giống áp dụng quy trình thâm canh lúa cải tiến (SRI); trình UBND tỉnh xem xét, phê 

duyệt mới 02 dự án cánh đồng liên kết ở HTX NN Phước Hiệp và HTX NN Nhơn Lộc 1 

để triển khai thực hiện từ năm 2021, phấn đấu có trên 1.000 ha lúa ứng dụng công nghệ 

thâm canh lúa cải tiến (SRI); hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và chế biến gạo ở HTX 

NN Phước Hưng. 

- Duy trì và mở rộng vùng sản xuất rau an toàn đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn 

VietGap; đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho thương hiệu rau an toàn “Lá lành” tiêu thụ 

trong hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh; phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai 

thực hiện các dự án sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đã được UBND tỉnh 

chấp thuận chủ trương đầu tư; kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục đầu tư xây dựng các 

dự án trồng rau, hoa, cây ăn quả sử dụng công nghệ cao, khuyến khích thực hiện chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn VietGap, ưu tiên sản phẩm rau, bưởi. 

- Xây dựng các mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng 

các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ các cây trồng có lợi thế như: xây dựng chuỗi liên 

kết tiêu thụ sản phẩm lạc, ngô ngọt, đinh lăng; mô hình trồng lạc, kiệu ứng dụng công 

nghệ cao, trồng dừa hữu cơ, áp dụng quy trình SRI, IPM, ICM,... từ đó xác định và lựa 

chọn mô hình phù hợp để chuyển giao nhân rộng. 

 b) Chăn nuôi 

- Tiếp tục hỗ trợ phát triển 3 loại vật nuôi chính là bò, heo, gà; kêu gọi đầu tư, 

nâng cấp các trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. 

- Triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng 

cao trong nông hộ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025 gắn với thương hiệu “Bò thịt 

chất lượng cao Bình Định” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi liên kết sản xuất 

bò thịt chất lượng cao; xúc tiến xây dựng 01 trang trại chăn nuôi bò sữa (Trại bò sữa 

Công ty Cao Nguyên ở Tây Sơn). 

- Xúc tiến xây dựng vùng chăn nuôi heo huyện Hoài Ân thành vùng chăn nuôi 

an toàn dịch bệnh; xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm thu mua heo hơi tại 

huyện Hoài Ân. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của chuỗi liên kết cung ứng 

thịt heo cho thị trường Đà Nẵng; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất bò thịt chất lượng 

cao trên địa bàn toàn tỉnh. 

 - Hoàn thiện Đề án và triển khai nhân rộng các mô hình chăn nuôi gà thả đồi 

trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng Đề án phát triển khu chăn nuôi công nghệ cao Nhơn 

Tân thành vùng chăn nuôi công nghệ cao, trình UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng 05 

trang trại sản xuất chăn nuôi đạt tiêu chuẩn GlobalGAHP, VietGAHP. 

  c) Thủy sản 

- Về nuôi trồng thủy sản: tiếp tục xúc tiến nhanh hình thành Khu Nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Ưu tiên đầu tư 

kết cấu hạ tầng ở các vùng nuôi tập trung. Xây dựng vùng nuôi tôm thẻ chân trắng 

thâm canh, ứng dụng công nghệ cao Biofloc, RAS,... tổ chức sản xuất theo hướng 

liên kết, xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng tôm thẻ chân trắng. Sử dụng giống sạch 

bệnh, đảm bảo chất lượng. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ 
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thuật nuôi Biofloc, semi Biofloc tại 4 vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh hiện 

có cho các hộ nuôi.  

 - Về khai thác hải sản: tập trung đầu tư cảng cá Tam Quan; xây dựng mô hình 

quản lý công nghiệp, tạo động lực phát triển ngành thủy sản của tỉnh theo hướng 

công nghiệp hoá-hiện đại hoá; củng cố và phát triển các mô hình hợp tác sản xuất, tổ 

đội, hợp tác xã, liên kết giữa sản xuất-thu mua-chế biến-tiêu thụ. Tổ chức chuyển 

giao công nghệ mới trong khai thác thủy sản, nhân rộng nhanh các mô hình ứng dụng 

công nghệ cao khai thác thủy sản đạt hiệu quả. Khuyến khích ngư dân sử dụng đá 

lạnh chất lượng tốt, áp dụng công nghệ Nano trong bảo quản sản phẩm khai thác trên 

biển; ứng dụng công nghệ sản xuất đá sệt, đá vảy trên tàu cá và sử dụng hệ thống 

lạnh bảo quản sản phẩm trên các tàu khai thác xa bờ. Sử dụng hầm bảo quản bằng vật 

liệu Polyurethan để bảo quản tốt hơn…  

- Về chế biến và xuất khẩu: tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng 

nhà máy chế biến thủy sản với công nghệ hiện đại, đáp ứng năng lực khai thác và 

nuôi trồng, tăng giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh. 

 d) Lâm nghiệp 

- Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển cây gỗ lớn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016- 

2025, định hướng đến năm 2035; trồng rừng tập trung 8.000 ha/năm; trong đó, trồng 

rừng gỗ lớn 1.410 ha. Diện tích rừng được cấp mới chứng chỉ quản lý rừng bền vững 

(FSC) là 2.500 ha. 

- Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng bằng biện pháp thâm 

canh rừng trồng sản xuất, sử dụng cây giống nuôi cấy mô, cây giống lâm nghiệp mới, 

chất lượng cao phục vụ trồng rừng sản xuất gỗ lớn; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng 

Phương án quản lý rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ rừng (FSC) để nâng cao 

hiệu quả kinh tế rừng trồng sản xuất. 

 - Khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, 

trang thiết bị sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng các công nghệ mới để nâng 

cao năng lực sản xuất và chất lượng cây giống. Trong năm 2021, phấn đấu địa bàn 

tỉnh có thêm 01 đơn vị ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất cây nuôi cấy mô 

trong sản xuất cây giống lâm nghiệp. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác theo dõi diễn biến 

rừng và đất lâm nghiệp. 

đ) Thủy lợi, nước sạch, phòng, chống thiên tai và phát triển kết cấu hạ tầng 

nông nghiệp 

 - Tổ chức thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai phân 

cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi. 

 - Triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương 

nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Thực hiện kiên cố khoảng 

120 km kênh mương, kênh mương nội đồng. 
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 - Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 

28/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

xây dựng kế hoạch tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho năm 2021. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý khai thác công trình 

thủy lợi và phòng chống thiên tai.  

- Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương đẩy mạnh kêu gọi các doanh 

nghiệp tham gia đầu tư 03 công trình cấp nước sinh hoạt: phường Hoài Đức, thị xã 

Hoài Nhơn; xã Cát Tài, huyện Phù Cát; xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn. 

e) Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống 

chính trị và người dân để khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát 

triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự...  

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng HTX tiên tiến, kiểu m u; phát triển kinh tế tư 

nhân, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xúc tiến 

thương mại gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu m u.  

- Thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, trong đó: chú 

trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào l nh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao; công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

  - Tiếp tục xây dựng các mô hình HTXNN ứng dụng công nghệ cao vào sản 

xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo liên kết chuỗi sản xuất. Tăng cường, đẩy 

nhanh việc ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý và kinh doanh ở HTX, truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. 

 - Phối hợp các ngành và địa phương cùng các chủ thể tham gia xây dựng kế 

hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bằng 

nhiều nội dung và giải pháp thiết thực. Lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu tham gia 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương. 

- Tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông 

thôn mới; trong đó, thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn 

nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, KHTH.  

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Văn Phúc 
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