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* 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

 

S J4 -BC/TU Dk Nông, ngày tháng 12 nám 2021 

BAO CÁO 
.. . s Tong ket 10 nAm thirc hiçn Ngh quyet so 04-NQ/TU, ngay 07/4/2011 cua Tinh 

üy v phát trin nông nghip cong ngh cao giai don 2010-2015 Va djnh hiróng 
dn 2020, gän vói dánh giá vic thiyc hin càc d an trong nganh nông nghip 

Thrc hin Nghj quyt s 04-NQ/TU, ngày 07/4/20 1 1 cUa Tinh iXy v phát trin 
nông nghip cong ngh cao giai doan 2010 - 2015 và dinh hixàng dn nAm 2020 
(Nghj quyt 04-NQ/TU), Ban Ththng vu Tinh üy báo cáo tng kM 10 nãm thrc 
hin Nghj quyM 04-NQ/TU, nhr sau: 

I- DAC DIEM T1NH H!NH CHUNG 

1. TInh hInh san xut nông nghip 

Dk Nông là tinh có lqi th v diu kiin tr nhiên, khI hu và dt dai d phát 
triên nông nghip, da dng các san phAm nông san chAt li.rçmg cao vài 04 san phAm 
chü 1rc cAp tinh (cà phê, h tiêu, diu và cao su), 03 san phAm tim nàng (bô thjt, 
cay duqc lieu và mAc ca) và 16 san phAm chü lirc dja phi.rang1 . Kinh t nông 
nghip gii vj tn là 1 trong 3 trii ct cüa nn kinh th ni flnh; cci cAu kinh t nông 
nghip chuyn djch theo dUng djnh hlxâng, giám dAn t trong nhixng vn báo dam 
tang v giá tn san xuAt, mt s net ni bt nhix: Trng tr9t quy mô san xuât duçrc 
ma rng, tng din tIch dAt san xuAt dn nàm 2020 là 380.945 ha (tang 74.196 ha 
so vài näm 2010)2;  chAn nuôi phát trin khá, tng dan gia süc dat  266.53 1 con 
(tAng 92.800 con), dc bit chän nuôi heo phát trin manh  trong nhiXng nAm gAn 
day (dan heo 200.279 con, tAng 67.19 1 con, tuong dl.rclng tang hmi 1,5 lAn) vài 
phucmg thrc co bàn chuyn tr nông ho sang trang trai theo chu& giá trj. Kinh t 
tp th chuyn bin tIch c1rc, chAt h.rcrng hoat dng cUa các hcip tác xA nông nghip 
duqc nâng cao (hon 50% Hcip tác xA hoat dng hiu qua); Ch1.rong trInh "Mi xA 
mt san phAm" (OCOP) buâc dAn phát huy di.roc hiu qua vâi 41 san phAm dat 
tiêu chuAn 3 dn 4 sao; các san phAm OCOP da dang, phong phü, chAt luqng, mu 
ma bao bI dçp và truy xuAt duçxc ngun g6c. Chucing trInh xây drng nông thôn mâi 

Lüa, ngô, khoai lang, sAn, du ttwng, du 1c, su riêng, bo, cay an qua có mOi, mit, xoái, chanh day, heo thjt. gà, vjt, cá 
nuOc ngQt vi g nguyen lieu rmg trng. 

2  Trong do, mt s loai cay tr4ng phit trién manh  nhtr: Ca phë 130.463 ha (tang 54.5 17 ha), h tiêu 34.321 ha (tang 27.194 
ha). cay An qua 12.505 ha (tang 9.011 ha).... 

06m: 05 sAn phAm iA trái cAy tuoi; 19 sin phm ch bin ttr ci phe, Ca cao; 02 san phAm n TiAu; 02 san phAm tir Diu; 03 
sin phAm tti Gao  vi ch bin t(r gao;  05 san phAm ché bin t(r sachi; 02 sin phim ch bién tü ding tring ha thio; oi san phAm 
ché bién tir qua mAng cAu; 01 san phAm ch bién tr tht bO vi 01 san phAm tir Mt ong. 
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dat nhiu kt qua quan trQng, có 29/60 xã dt chu.n nông thôn mài (chim t 1 
48,3%), ha tAng kinh t - xã hi khu vrc nông thôn dirçic cãi thin, din mao mâi 
cho nông thôn có nhiu khâi sic, các thit ch van hoá duçic cüng c& phát huy 
hiu qua,.., qua ctó gop phAn phát trin kinh t và nãng cao thu nhp cho ngu&i dan 
i khu virc nông thôn. 

V nóng nghip &ng dung cong ngh cao: Phát trin nông nghip üng diing 
cong ngh cao là xu th tht yu, là chü tnrcmg Ion cüa Dãng và Nba nithc, là dông 
lirc d tái c cAu nn nông nghip theo hi.rOng nâng cao giá trj gia tang và phát trin 
bn vü'ng. Th?yi gian qua, san xut nông nghip cong ngh cao trên dja bàn tinh 
dang tlrng buOc duçic các t chüc, cá nhân dAu tr mO rng san xut nông nghip 
cong ngh cao; các t chOc, Ca nhân, h gia dInh bthc dAu dAu tu vào 1mb vuc san 
xuAt nông nghip rng ding cong ngh cao. Dn nay, tinh dâ thành 1p Khu, dim 
nông nghip cong ngh cao d kêu gçi dAu ti.r, dng thOi xây dirng, hmnh thânh các 
vñng nông nghip üng dung cong ngh cao (di kin dn nãm 2035 hInh thành và 
phát trin 55 vüng) d phát trin san xuAt các san phAm nông nghip dc tnrng, th 
manh nhAm nâng cao nãng sut, chit hxçmg san phAm, giá trj gia tang, t?o  thu nhp 
n djnh cho ngithi dan. Hin nay, UBND tinh trin khai D an phát trin viing 

nông nghip üng dung cong ngh cao cüa tinh4. 

2. Thun lçri và khó khàn 

2.1. Thun lçri 

Di.rçic sr quan tam Iãnh dao,  chi do cña các b, ngành Trung rong trong vic 
üng dimg cong ngh cao vào san xut nông nghip, Tinh üy, Ban Thithng viii Tinh 
üy xác djnh day là nhim v111, giái pháp trQng tam, lâu dài trong lãnh dao,  chi dao 
và dc bit là sr dng tInh, hr&ng Ong cüa ngithi dan và doanh nghip. 

Tinh Dk Nông có diu kin khI hu, dt dai thIch hcip vOi nhiu loai cay trng, 
vt nuôi däc bit là cay cong nghip, cay an qua cô giá ti-i kinh t cao, day là diu 
kiin tiên quyt d phát trin nông nghip Ong diing cong ngh cao; he thng giao 
thông ni b và lien vüng thông suét, kt nM các tinh trong khu vuc lay Nguyen, 
thành ph H ChI Minh,.,. là yu té thu3n  lçi d thu hut, hqp tác dAu ttr và trao di, 
xüc tin thixing mai  trong phát trin nông nghip rng ding cong ngh cao. 

DAu tu phát trin nông nghip irng diing cong ngh cao d tang nãng suAt, chit 
lung, an toàn v sinh thrc phAm, nâng cao sirc canh  tranh cüa nOng san, san phAm 
hang hóa và st'r ding có hiu qua trên din tich dt nông nghip là hithng phát trin 

Két qua: Cong nhän 01 doanh nghip nOng nghip üng d1ng cOng ngh cao; cong nhn 04 vOng nonq nghip Crng dwig 
cOng ngh cao vOl tng din tich 2.423,17 ha vâ tiép ti,lc hi trçi cac dja phtroTlg rà soát, dánh giá, xây dvng  Ke hoach hlnh thinh 
vOng nông nghip mg dyng cOng ngh cao; h trç các chU the (UBND xa) 1p h sa dé nghi UBND tinh cOng nhn vOng nông 
nghip Ong dvng  cOng ngh cao theo dOng quy dlnh.... 
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tAt yu, là giãi pháp dt phá, dng hrc tái ca cAu 1i nn nông nghip theo huàng 
nâng cao giá trj gia tang, phát trin bn vüng, thich frng vth bin di khI hu và hi 
nh.p quc th. 

Dk Nông là tinh thành 1p sau, có diu kin thun lçii trong vic thàm quan, 
h9c tap,  trao di kinh nghim vth các dja phucing di truóc nhu: Thành pM Ho Chi 
Minh, Lam Dng,... và các nix6c trên th gii (Han Quôc, Nht Bàn, Israel,...) 
trong vic phát trin nông nghip üng dmg cong ngh cao, dc bit ngithi nông dan 
có nhiu kinh nghim trong san xuAt và sn sang tip cn vOi nông nghip irng 
dmg cong ngh cao. 

H th6ng khuyn nông tucmg di hoàn chinh ti~ tinh dn thOnlbonlbuOn, di 
ngQ can bô khuyn nông có kin thüc và k nàng, day là hrc h.rçing nông c& trong 
vic chuyn giao các üng ding cong ngh cao trong san xuAt nông nghip dn bà 
con nông dan. 

2.2. Khó k/ian 

Vic üng diing cong ngh cao trong san xut nông nghip là giái pháp mâi, 
nh.n thi:rc cüa mt s can b, dãng viên và ngui lao dng chixa dy dU; yeu can v 
k5 thuât san xu&t cao; trInh d dan tn chixa dng du, nht là ving dOng bào dan tc 
thi&i s& vüng sau, ving xa,... nên gp nhiu khó khän trong vic tuyên truyn, 
chuyn giao và tip cn irng ding cong ngh cao trong san xuAt nông nghip. 

Diu kin v kinh t cüa ngithi nông dan con khó khàn, trong khi yêu cu th 
d.0 tr cho san xuAt nông nghip lrng diing cong ngh cao li tAt lan; müc M tro' tir 
các chInh sách khuyn khIch, M trçi dAu tu phát trin nOng nghip t'rng diing cong 
ngh cao thp và chixa dng bO. 

San xut nông nghip chü yu theo kinh t h, thiu tinh lien kt, san xut ti.r 
phát, tp quán canh tác truyn tMng; chua cO sr hçip tác, lien kt chat chê trong 
san xuAt, tiêu thi san phm nông san giüa doanh nghip và nông dan; chua có các 
doanh nghip lan manh lam nhim vi dn dt phát trin nông nghip üng diing 
cong ngh cao. 

Chit lucmg ngun nhãn hrc chixa dáp rng duqc yeu cu, trong khi do ngun chi 
phi dào tao tAt km và mOi trithng lam vic cOn nhiu han  ch nén ngun nhân hrc 
cong ngh cao thiu, yu v näng lirc thirc hành, mi lien kt trao di vâi các vin, 
trithng dai  h9c, doanh nghip chua cao. 

II- CONG TAC LANH DiO, CHI IMO THC HIN 

1. Cong tác tuyên truyn, hçc tp, pM bin, quán trit, k hoch thirc 
hin Ngh quyt 

Các cp Uy dâng, các sâ, ban, ngành, doàn th và chInh quyn dja phixo'ng các 
cAp tIch circ pM bin, quán trit dn dãng viên, can b, cong chirc, viên chüc, ngtr&i 



4 

lao dng và nhãn dan v ni dung cüa Nghj quyt; xây dirng và thrc hin các 

chuong trinh giài thiu, tuyen truyn v các tin b mói, các mô hInh 1mg ding cong 

ngh cao có hiu qua, cac guong din hInh tiên tin, c th nhu: Dài Phát thanh và 

Tmyn hmnh tinh5, Báo DAk NOng6  và Trang thông tin din t1r7, Cng thông tin din 

tlr các co quan, dcm vj, dja phuong,... gop phAn nâng cao nhân thlrc, vai trO, nghia 

va tAm quan trç)ng cüa vic 1mg diring cong ngh cao trong san xuAt nông nghip trén 

dja bàn tinh. 

2. Cong tác lãnh dio, chi do và t chfrc thirc hin 

Tinh üy, Ban Thithng vl,i Tinh üy xác djITh phát trin nông nghip cong ngh 

cao là nhim vi tr9ng tam cn duçc chi do xuyên su&, do do dã dua vào Nghj 

quyt cüa Dáng b tinh nhim k' 2010 - 2015, nhim kS'  2015 - 2020 và thim k' 

2020 - 2025 d lãnh dao,  chi  d?o,  ban hành nhiu van bàn trin khai t chlrc thrc 

hin8. Thu1mg xuyên lành do, chi dao  các ban dáng, Ban can sir dáng UBND tinh, 

các huyn Uy, thành üy và dáng ñy tnrc thuc.....can cIt chi:rc näng, nhim vi di.rqc 

giao thrc hin hiu qua các nhim vi v tang cu1mg quán trit, tuyên truyn, ph 

bin các van bàn elm Dáng, Nba nuóc v cong tác phát trin nông nghip 1mg ding 

Cong ngh cao; tp trung phát trin nông nghip 1mg ding cOng ngh tiên tin, 

nông nghip sch và an toàn, than thin vâi môi tru&ng. DAy manh  phát trin lien 

kt san xut, ch bin và tiêu thii san phAm; du tu Co giói hóa, hin dai  hóa trang 

thit bj và co sâ v.t chAt; 1mg ding k thut trong san At theo hu&ng bn viThg. 

Ben canh  dO, chi dao  Ban can sr dãng UBND tinh lãnh dao  UBND tinh thành 

1p Ban Chi d.o Tái co cAu ngành nông nghip và Phát trin vlmg nông nghip 1mg 

diing cong ngh cao trên dja bàn tinh Dk Nông (Quyt d'jnh Sd 242/QD-UBND, 

ngây 25/02/2019); ban hành k hoach thirc hin các giài pháp ye phát triên nông 

nghip 1mg dmg cOng ngh cao trên dla  bàn tinh dn näm 2020 (K hoqch Sd 
527/KI-I-UBND, ngdy 02/10/2017); phé duyt D an quy hoch vItng nông nghip 

1mg ding cOng ngh cao trên da bàn tinh Dk NOng dn näm 2030, djnh htràng dn 

nãm 2035 (Quye't dinh sd 139]/QD-UBND, ngày 06/9/2017) và nhiu van bàn 

chuyên ngành chi do t chlrc trin khai thrc hin9. UBND tinh ban hành Ké hoach 

Sin xut vi phit song  khoin 450 tin, bii vri thai krcmg  khoing  620 phOt;  lng ghép vio mt s chuyên mc, tiEu mic phit 
thanh vi uyn hinli niw: COng  Dau triu urn giiu;  Ung  dvng cOng  ngh cao;  Mt tthi mii cOng  nhi nông  urn giiu;  Nông  nghip 
xanh;  Mi xi rnt sin phrn OCOP vi Ing ghip tuyen truyn, phin inh guong  nOng  din sin xut giOi, cic mô hIrth sin xut nông  
nghip cO him luqng  khoa hç c cao theo tin b k5 thut rn/n, cich urn rn/u vi dern lai  hiu qua kinks t cao. 

6  1-lan 6.000 tin, bài, bàn tin, phOng  sr tuy6n truyn;  riêng  nim 2014 xut bàn Ip  san tuyên truyn v nông  nghip Ong  di,ing  
cong  ngh vi nAm 2019 t, ch/rc Hi thin Bio Ding  IAn th/r 9, các tinh, thinh pM khu v,rc miAn Trung  vi Tiy Nguy6n, vOng  IV 
v/n chO dA "Bio Ding  dja phtrong  tuyin truyAn v nOng  din trong  th/ri k' h/il nhp" tao kênh thông  tin tuyên truyAn c/ia tlnh n/n 
riêng  vi cic tinh, thinh phO khu vrc miAn Trung  vi lay Nguyin nOi chung  dAn v/ui dông  dio ban dcc. 

Han 100 tin bii trén trang  thông  tin din t/r tuyên truyAn, pM biAn cic thông  tin lien quan dAn quy djnh, chinks sich vA cOng  
tic din tao nghA, trong  dO cO dào tao vi phit trién dào tao nông  nghip /mg  d9n5  cong  ngh/ cao. 

KAt lun sA 150-KL/11J, ngiy 15/4/20 17 cUa links /iy DAk NOng. 
9 X . £ . Quyet dinh so 139 1/QD-IJBND, ngiy 0/9/2018 ye phe duyct De in quy hoch vung  nong  nghicp ung  dvng cong  nghc  cao tren 

dja bàn tinh Dak NOng  dAn nãm 2030, d;nh htràng  dAn nãm 2035;  QuyAt djnh sA 1519/QD-UBND, ngiy 13/10/2020 vA vic ban 
hinh tiêu chi dinh gii vi trinh tr, thu tc cong  nhn vung  nông  nghip /rng  diing  cOng  ngh cao trén dja bàn tlnh Dak NOng. 
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s 313/KH-UBND, ngày 28/12/2011; Ké hoach so 527/KT-1-TJBND, ngày 
02/10/2017 d xác djnh ciii th các chixang trmnh trcrng tam, giãi pháp trin khai thrc 
hin theo 1 trinh cüa trng näm, trng giai doan và phân cOng nhim vi ci the cho 
các cap, các ngành và c.p üy các dja phucing t chüc trin khai th?c hin; to chirc 
vic sci kt, tng kt theo quy dnh và ban hành nhiu van ban don d,c, chi dao,  giãi 
quyt kp th?ii nhitng khó khän, vi.thng mc phát sinh trong trin khai thrc hin 
nhimvi. 

Các si, ban, ngành, doàn th và chInh quyn dja phuang xây drng các chucTng 
trmnh hành dng và k hoch trin khai thrc hin. Ngoài ra, h&ng näm xây drng 
chtring trmnh cong tác cüa dm vi, barn sat mvc  tiêu cüa Nghj quyt d trin khai 
thrc hin. 

3. Cong tác th ch hóa các chü trirong, mile tiêu và giãi pháp cüa Nghj quy& 

NIhm khuyn khIch, thu hut các t chuc, doanh nghip, cá nhân dAu tu vào 
linh vrc nông nghip üng ding cong ngh cao, dã ban hành các chInh sách nhlx: 
Chmnh sách khuyn khich dAu tii vào linh vrc nông nghip chAt krcing cao (2011, 
2013); chInh sách uu dAi, h trçY di vOi nhà d.0 ttr vào khu nông nghip üng dmg 
cong ngh cao (2018, 2019); h trçl kinh phi xây dirng các mO hInh áp ding quy 
trinh thirc hành san xuAt nông nghip tt (GAP) trong nông nghip, lam nghip và 
thüy san (2015, 2020); h try phát trin thUy igi nhO, thüy 1çi ni dng và tixói tiên 
tin, ti& kim nuOc (2018); c ch chInh sách t?o  qu dAt s,ch, quãn 1r và khai 
thác qu5' dAt cOng d thu hi'it d.0 tt.r phát trin kinh t - xã hi (2018),... trên dja bàn 
tinh'0  

Ngoài ra, ban hành Danh miic 04 san phAm chü lirc cAp tinh (ca phê, h tiêu, 
cao su, diu), 03 san phAm tim nãng (bô thjt, cay dixcic 1iu, mAc Ca) V 16 san 
phAm chü 1rc cAp huyn (h:ia, ngô, khoai lang, sAn, d.0 tuang, du lac,  sAu riêng, ba, 
cay an qua có müi, mit, xoài, chanh day, heo thjt, gia cam, ca rniOc ng9t và go 
nguyen lieu rirng trng) d tp trung thüc dAy phát trin san xuAt, irng diing cong 
ngh cao trên dja bàn tinh. 

4. Cong tác ph6i hçp, kt hqp trong qua trInh trin khai thrc hin 

T chüc k kt và trin khai thrc hin các chuGng trInh hgp tác phát trin bao 
gm linh vrc nOng nghip, nOng nghip üng diing cOng ngh cao vói các tinh Lam 
Dng, Thãnh ph H Chi Minh, Mondulkiri/Campuchia,... Vin Han lam Khoa 
bce xA hi Vit Nam, Tri.thng Dai  hc Tây Nguyen, Hip hi MAc ca Vit Nam; 

'° Nghj quyt s& 06/20181NQ-1-IDND, ngãy 02/8/2018: Ngh quyt s 42/NQ-HDND, ngây 11/12/2019; Nghj quyt s6 
06/2019/NQ-HDND, ngay 19/7/2019; Nghj quyet sá 44/20 197NQ-HDND, ngày 11/12/2019; Nghj quyt S6 07/20191NQ-HDND, 
ngày 19/7/2019 ca HDNID tinh; Quyt dinh  s8 01/2OI1IQD-UBND, ngày 05/01/2011; Quy6t djnh so 0112013/QD-UBND, ngây 
02/01t2013; Quyt djrih s6 03/2015/QD-UBND, ngày 26/01/2015; Quyét djnh S6 06/2015/QD-UBND, ngiy 29/01/2015; Quy& djnh 
s6 10/202 1/QD-UBND, ngIy 24/612021 cüa IJI3ND tinh. 
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chi dao  Sâ Nong nghip và Phát trin nông thôn chU dông k kt hcxp tác, phi hçip 
v&i so Nong nghip và Phát trin nông thôn tinh Lam Dng, Ban quán 1' Khu 
nông nghip 1rng ding cong ngh cao thành ph H ChI Minh; Lien minh Hçip tác 
xã tinh,... Dng thOi, ban hành Quy djnh vic ph& hcip và trách nhim cüa các sO, 
ngành, dja phuang trong vic giãi quyt các thu tiic hành chInh Co lien quan dn du 
an d.0 tu trong linh vrc nông nghip cong ngh cao d trin khai thrc hin. 

5. Cong tác dánh giá, so kt, tng kt vic trin khai thrc hin 

Tinh üy t chüc sa kt 3 näm, 8 nAm và tong kt 10 nàm thrc hin Nghj quyét 
s 04-NQ/TU' và ban hành Kt lun s 150-KL/TU, ngày 05/4/2017 cüa Tinh üy 
t?i Hi nghj Ban Chip hành Dãng b tinh l.n thir 7 khóa XI v tip tic trin khai 
thuc hin Nghj quyt s 04-NQ/TU. Ngoài ra, chi dao  to chüc Hi nghj tOng kêt, 
dánh giá các mO hInh nông nghip 1rng ding cong ngh cao din hInh trên dja bàn 
tinh E.k Nông'2. Thành 1p Doàn cOng tác (theo Quyt djnh s 201-QD/TU, ngày 
07/6/202 1), tin hành kim tra và lam vic vOi Ban Chp hành Dáng b SO Nông 
nghip và Phát trin nông thôn, hin clang hoàn thin dr thào Thông báo kt luân 
kt qua tr kim tra vai trO lãnh do, chi dao  và t chüc thirc hin Nghj quyt s 04-
NQ/TU, ngày 07/4/2011 cüa Tinh üy di vOi Dáng üy SO Nông nghip và Phát 
trin nông thOn và trách nhim cüa dng chI Pham Tuân Anh, BI thu Dáng üy, 
Giám dc SO. 

III- KET QUA THVC HIN 

1. Kt qua thrc hin các mjtc tiêu 

- Kt qua thrc hin myc tiêu dn nám 2015: Tc do tang tnrOng ngành nông 
nghip dat  6,34%, vuçrt mic tiêu (rnuc tiéu Nghf quyt dat 5,15%); giá tn san xuât 
bInh quân dat  75 triu/ 01 ha dAt canh tác, vi.rçlt miic tiêu (myc tiéu Nghj quyt dqt 
trén 50 triu/ 01 ha dit canh tác); t' tr9ng chãn nuôi thñy san dt 9,9%, không dt 
mvc tiêu (myc tiêu Nghj quyt dgt 12%); hrcmg thrc bmnh quân du ngithi trên 
69 1kg, vuçit mitc tieu (myc tiéu Nghj quyt bInh quán ddu ngzt&i trén 600 kg). 

- Ket qua thc hin myc tiêu dn nãm 2020: Tc d tang tnrOng ngành nông 
nghip dat  4,52%, chua dt miic tiêu (myc tiéu Nghj quyJt dQt 5%,); giá tn san xuât 
bInh quan dat  85,2 5 tniu/ 01 ha dAt canh tác, vuçit mic tiêu (myc tiéu Nghi quyt 
dgt trén 80 triu/ 01 ha ddt canh tác). T trQng chãn nuôi thüy san dat 10,49%, 
không dt mic tiêu (myc tiéu Nghj quyt dçzt trén 20%); thu nhâp kinh t h dat 
248 tniu dng, tang 1,79 1n so vOi näm 2011 (näm 2011 là 138,7 triu dng), 

Báo cáo s 280-BC,TIJ ngày 17/7/2014, Báo cáo so I48-BC,TU ngày 05/4/2017 vá Báo cáo s 546-BCITIJ ngày 17/01/2019 
cUa Ban Thutmg  v,i Iinh Oy DAk Nông. 

12 K hoach s 17881KH-SNN, ngAy 07/3/2019 ciia Sà Nông  nghip vi Phit triM nông  thon. 
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không dt m1ic tiêu (muc tiêu Nghi quyt thu nhp kinh t h5 g4p 4-5 lcn nám 
2011) và hInh thành duçic 08 chui'3  giá trj san phm chU hrc. 

2. Kt qua thrc hin ci th 

2.1. Cong the quy hoqch; dtu Lw xây d4rng khu nông nghip áng dyng cong 
nghç cao; phát trin yang và doanh nghip aug dyng cong ngh cao 

- Cong tác quy hogch: Chi dao  phê duyt dir an quy hoch phát trin nông 
nghip, nông thôn tinh Dk Nong dn näm 2020 (Quyt djnh s 248/QD-UBND 
ngây 20/02/2009). Trên c so do, UBND tinh chi dao  ngà.nh nông nghip kim tra, 
rà soát quy hoch phát trin san xuAt nông nghip nh&m xãy dirng các phucmg an 
quy hoch cho tmg linh vrc và xác djnh các ngành hang chü lirc trong nông 
nghip; d xuAt h thng các giâi pháp và t chüc thrc hin phuang an quy hoach 
duçic ch9n tao  cAn cr pháp 1' cho chin luçic phát trin nông nghip vA lam ca sO 
tái c cu ngành nông nghip theo hi.rOng nâng cao giá trj gia tang và phát trin bn 
viing. Tin hành rà soát, bAi bO, diu chinh, xây dimg mOi, cong bô cOng khai các 
quy hoach có lien quan nhu Quy hoach ngành nông nghip, quy hoach thüy lqi, h 
thng cong nghip ch bin và quy hoach các ngành hang chü hrc nhu cà phê, h 
tiêu, rau thirc phAm, cay An trAi, chAn nuoi bO, heo, gà..... 

Trmnh ChInh phü diu chinh quy hoach si:r d'ng dAt dn nAm 2020, k hoach 
sCr ding dAt 05 nAm giai doan 2016-2020 tinh DAk Nông ('Nghj quyt s 50/NQ-
CP, ngày 10/5/2018) phân b din tIch 403,5 ha d thirc hin 06 Khu nông nghip 
üng ding cong ngh cao'4; 913 ha dAt d thirc hin các dir an khu san xuAt ch bin 
nOng nghip tap trung trên dja bàn tinh'5. Ben canh  do, chi dao  ngành Tài nguyen 
và Môi truOng ph& hqp vOl các dn vj lien quan trong qua trInh lip, phê duyt quy 
hoach các yang nông nghip irng ding cOng ngh cao; các danh m1ic dir an kêu gçi 
dAu tu thuc linh virc nông nghip irng dung cOng ngh cao trên dja bàn tinh; chAp 
thun chü tnwng ctAu tix,... Dng thai, huOng dn các t chirc, hO gia dInh, cá nhân 
th%rc hin dr an h so', thu tiic xin giao dAt, cho thuê dAt chuyn miic dIch sir dung 
dAt d phát trin nông nghip 1rng diing cOng ngh cao theo quy dnh. 

- Xáy dwng Khu Nông nghip ing dung cOng ngh cao: NAm 2013, thành 1p 
Khu nông nghip img dting cOng ngh cao tai thành ph Gia Nghia vth quy mô din 
tIch 120,42 ha do Ban quAn 1 Khu nông nghip mg ding cOng ngh cao quãn lr 
(don vj su nghip trl,rc thu3c SO' NOng nghip và Phát trijn nOng thôn). Kt qua, dn 

13 Gm: i) Chu6i a cOng chAn nuOi Heo, Ga thjt giüa Cong ty chAn nuôi C.P Vit Nam vOi ngithi dan. Ii) Chui chãn nuoi Heo 
cüa HTX Dsng Tién vOi các thành viên. lii) Chui Ca phé cüa HTX COng BAng. iv) Chui CA phê cOa Doanh nghip ToAn Hang. v) 
Chui H tiu COng ty IrAn ChAu. vi) Chui H t16u Cong ty SAM. vii) Chui Go BuOn Choah. viii) Chui SAn xut tiAu thi,i Du 
nAnh ti huyn Ox Jut cOa NhA mAy süa du nAnh Vinasoy Vit Nam - Chi nhAnh Cong ty CP di.thng Quang NgAi. 

' yuan thrc nghim bAn tn gen dOng thrc 4t tai  thAnh ph Gia NghTa, din tich 133,5 ha, Khu nông nghip Ong dung cOng 
ngh cao tinh. din tich 120 ha, Kim nong nghip cOng ngh cao thAnh phO Gia NghTa, din tich 86 ha; Khu nông nghip cOng ngh 
cao huyn DAk Glong. din tich 24 ha vA Khu nOng nghip cOng ngh cao huyn Tuy Disc, din tich 40 ha. 

"Khu sAn xuAt ch bin nOng sAn tp trung xä Nam Dong, huyn Cu JOt; dr An chAn nuOi ti huyn Tuy xrc,.,, 
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nay thu hut duçc 14 Nhà du tr trin khai các dr an v nông nghip üng dicing cong 
ngh cao (01 Nhà dcu tu mái ducrc chdp thuán chi triecrng), trong do 03 dr an dang 
thirc hin'6; 03 dr an gia han  thrc hin17  và 07 dr an bj thu hi'8. Ngoài ra, hin có 
02 nba d.0 ti.r có tim lrc kinh t manh  (Cóng ty TNHH Vqn Thtwng Dk Nóng Va 

Cong ty TNHHLavite) dang hoàn thin thu tlic dr an du ttx theo quy djnh. Tang 
din tIch dAt giao cho 06 nhà du tu dang thrc hin dir an ('tri các dt an dd thu hi) 
là 45,6 ha và tng vn dAu tu vào khoãng 80 t dng (ngun vn ngán sách nhâ 
nzthc dcu tit khoáng 30 t ctcng vO các nhà dcu tw khoáng 50 tj &ng' 9). Tuy nhiên, 
dánli giá chung tInh hmnh hoat dng cüa Khu nông nghip i:rng ding cong ngh cao 
chua hiu qua, con nhiu tn tai,  vtr&ng mAc, hn ch (mO hmnh quán lj, th cht 
hogt d3ng, ha tang kj thut chita dng ba,...);  chi.ra trà thành trung tam lan tOa 
phong trào phát trin nông nghip irng dimg cong ngh cao trên dja bàn tinh. 

- Phát trién vzng nOng nghip &ng dung cOng ngh cao: Mc tiêu dn nàm 
2035 hinh thành và phát trin 55 vng vfri quy mô gAn 3 0.000 ha (tgi Nghj quyt s 
12/NQ-HDND, ngày 02/8/2018) và ban hành b tiêu chi xác djnh2°  lam can cr dánh 
giá và cong nh.n. K& qua, cong nhn duçic 03 vOng (h tiêu, lüa) vâi quy mô 2.088 
ha; chi do ngành nông nghip xây drng b nhn din các vüng sau khi dixqc cong 
nhn; h trq truy xuAt ngun gc san phAm gan vài chui giá j; h tW du tu xây 
drng h thng c sâ ha tAng thông qua vic trin khai các dir an ODA,... 

- c'hzng nhn Doanh nghip i'ng dng cong ngh cao: Mic tiêu dn näm 

2035 có It nhât 10 doanh nghip thrçic chirng nhn (Nghf quyt sd 12/NQ-HDND, 
ngày 02/8/2018). Kt qua, chirng nhn 01 doanh nghip üng ditng cong ngh cao 
(COng ty phn k nghê go MDF BISON) và dang tip ti,ic hithng dn các doanh 
nghip dàng ks', chmg nhan theo quy dinE d ducic huâng mirc h trçl cao nhAt 
trong hoat dng san xuAt kinh doanh theo quy djnh. 

2.2. Kc% qua thyc hin theo linh vrc 

- Quy mO, mzc ct.5 áng dyng cOng ngh cao trong sOn xut nOng nghip: NhIn 
chung quy mô, müc d 1rng dung con thAp, din tich Ong ding cong ngh cao chi 
dat 2.088,59 ha (khu nOng nghip cOng ngh cao vO 03 yang duxc cOng nhin), 

'6 COng ty C phn Inno Genetics, Cong ty C phAn Vina Macca, Cong ty C phn phát trin tp doàn Vinamin. 

"Cong ty TN}1}-I NOng nghip cong ngh cao Tãy Lc, COng ty TNHH Phát trin nông nghip CNC Thiên PhOc, COng ty 
TNHH MTV thirong mai va sin xut nhra Trin Phong. 

"COng ty c phn Mekong Herbals, Cong ty TNHFI Thucmg mai vi Xiy di,rng Hoing PhOc Thjnh, Cong ty TNI-IH Thtrong 

mai xut nhp khau Thién Lc Phit AGRI, Trung tim thông tin vi Cong dvng  khoa hçc cong ngh, Cong ty TNHH Giao nhn - 
Thuong mai vi dch v Thiin Hng, TruOng Dai hQc Nguyn Tt Thinh, COng ty TNHH MTV COng ngh sinh hQc sach  xanh 
Tom Cu. 

' Côn ty Inno Genetics (25 t dng), COng ty Vina Macca (10 t dng), Cong ty Vinamin (02 t ding), Tru&ng Dai hcc 
Nguyn Tat Thinh (1,8 t cl6ng), Cong ty Tiy Lc (1,2 t dng), COng ty Thién PhOc (1,2 t dng), COng ty Trièn Phong (12 t 
d6ng), COng ty loin Cu (1,2 t' d8ng). 

20 Quyt djnh s 1519/QD-UBND, ngiy 13/10/2020 v vic ban hinh Tiêu chI dinh gii vi Trinh ttr,  thCi wc cong nhn vOng 
nông nghip Cong di,ong cOng ngh cao trén dja bàn tlnh Dik Nông. 



9 

ngoài ra có khoáng 82.103,68 ha 1mg diing mt phn cong ngh cao, trong do chü 
yu là din tich san xut theo tiêu chu.n chlmg nhan vOi din tIch khoãng 
25.333ha, áp diving cong ngh tuói tiên tin, tit kim ntrOc khoãng 5.000 ha,... Qua 
dánh giá sc b nhãn th.y hiu qua san xut cao hcm, giãm ducrc nhieu chi phi san 
xut va nâng cao dtrqc nãng suit, chit luçing san ph.m nông san (Chi tit tgi Phy 
lyc 01 kern theo). 

Cong ngh diroc áp diing trong san xuAt nông nghip chü yu là nhà kmnh, nhà 
luâi, tuâi tr dng, ttthi tiên tin, tuài ti& kim nrnrc,... và các cOng ngh mâi khác 
nhu canh tác thüy canh, san xut trên giá th& nông nghip hüu co cüng dang timg 
bi.râc duqc 1mg ding trong san xut. Mt s doanh nghip, hçip tác xã diên hInh 
nhr: COng ty C phAn limo Genetics, Khu nông nghip 1mg diing cong ngh cao 
(san xut hat  ging); Doanh nghip tim nhàn Toàn Hang, huyn DAk R'1.p (san xuât 
cà phê); HTX Thrang mai  Cong Bng Thun An, huyn Dk Mil (san xut cà phê, 
h tiêu); HTX nông nghip Buôn Choah, huyn Krông No (lüa, gao); THT xoài 
D&k G&n; Trang trai Gia An (mäng cit); Trang trai Gia Trung, thành ph Gia 
Nghia (sAu rieng); Trang trai thiên nhiên Yn Ng9c, huyn Dk Glong (rau cIt qua 
và cay an trái),... gop ph.n giái quy& vic lam, lien kt chui giá tn, dua san ph.m 
an toàn dn vOi ngu&i tiêu dung, tang thu nh.p nguñ dan, thItc dy phát trin kinh 
t nông nghip (Chi tib tgi Phy 4w 02 kern theo). 

- Vic tuyn chQn va nhán ging cay trng, vt nuôi cho náng sudt, chdt lucing 
cao: Thrc hin dánh giá, cong nhn duçic 08 cay du dàng, bao gm: 06 cay bci 
(nàm 2016), 01 cà phê day (näm 2017), 01 cay chanh dày (nàm 2020); cOng nh.n 
02 vu1m cay dAu dOng (vu1m cà phê day näm 2019, vtthn chanh day näm 2020) có 
näng suAt, chAt krcing cao và dang duçc dua vào san xuAt; huàng dn các dja 
phircmg sIr dimg các gi6ng cay trng thrcc xác nhn, cong nhn cIta B NOng 
nghip và Phat trin nong thôn, ci th: Trong trng trçt, nhiu giông cay trông cO 
i.ru th& cho nãng suAt cao, chAt hrçing t&, sch bnh, thich nghi voi timng vItng nhtr; 
LIta (AC5, TL6, LH12, HBO2, HYT 100,... ); ngô (LVN99, CP 501, C919, 
Bioseed 9698, các ging Ngo bin di gen NK66, NK 67, NK 7328), cay mAc ca 
ghép, ca cao lai Fl th.p tr Malaysia, ging su riêng, ba (Booth 7, 036, 034), MIt 
(TJFO1, TJFO3, MIt ngh...), cam, chanh không hat,  khoai lang Nhat Ban. Trong 
chän nuOi nhiu ging mâi cling &rçic áp diing trong san xuAt nhu: Bô Brahman 
dO, bô BBB...; gi6ng heo ngoai Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain...; gi6ng gà 
cao san nhu Arbor Acress, TB 1, BT2, Lung Phuçing... gOp phn chuyn di ccc 
cAu gi6ng và dem 1i hiu qua kinh t cao. 

- Vic 4a chQn cong ngh, thit bi; xáy dtng hoàn thin các quy trInh canh 
tác, quy trInh nuói, các tiéu chudn, quy chudn san xuct nOng nghip ing dyng cOng 
ngh cao: Chi dao ngành nông nghip và các dja phi.rang hixàng dn áp ding mit s 
cong ngh nhu: Cong ngh sinh h9c, nhà kInh, nhà luâi, cong ngh tu6i ti& kim 
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nuàc, phân bón vâ quân 1 djch hai  tng hcrp,... và dang tin hânh xay drng 05 quy 
trmnh k5 thuât tam  then trng và chãm soc cay trng chü lirc, tim nãng, dc san cüa 
tinh Dâk Nông (Ca phé, cao su, diu, ngô lai, lüa vã chanh day). 

- Cong tác nghién thu, zng dyng vá chuyén giao khoa hQc - cOng ngh: Ngành 
Khoa hçc trin khai 09 du an vài tng kinh phi 38,52 t dng thuc các 1mb vrc: 
Trông trQt (06 d%r an), chãn nuôi, nuôi trng thUy san (02 d.r an); cong ngh sinh 
hQc, cong ngh ch bin (01 dr an) và trin khai 17 c1 tài khoa hQc, bao gOm các 
11th vrc trng trçt (05 d tâi); chãn nuôi, nuôi trng thUy san (01 d tài); thüy lcn (01 
d tài); lam nghip (01 d tài) và cong ngh sinh h9c, cong ngh ch bin (09 d tài). 
Kt qua, thrc hin xây drng ducic mt s mô hInh, bin pháp hiu qua duçic áp dimg 
vào thrc tin v san xut, thâm canh (ca phé, h tiéu, lüa lai, lüa chit hxcmg cao 
(LCH37: Son Lam 2, LTh3 1), bo, ngô lai, gc lai, chanh day); chàn nuôi (bô thjt, bó 
lai, ong mat);  áp dung cong ngh sinh hQc (phan bón hihi co vi sinh 4t da chüc 
nãng, nhãn ging lan gAin, ging h tiêu sach  bnh); các bin pháp k5 thut mài (tái 
canh sóm cay cà phê, phông bnh virut chanh day, bón phân qua h thng n.r1i cho 
cà phê); ch bin (san xuAt piperine, tinE dAu tiêu trAng, báo quãn bo); lien kt, chui 
giá tn (bo, xoài, sAu riêng) và dã tao  1p duçic chi dn dia l "DAk Nông" cho san 
phAm Tiêu cüa tinh DAk Nông. Tuy vy, hoat dng nghiên ciru, frng dung khoa hoc 
và cOng ngh trong nông nghip con han  ch süc lan tOa, kt qua nghiên cfru châm 
áp diing vào thirc tin (Chi tit tii Ph lyc 03, 04 kern theo). 

Ben canE  do, trin khai xây dirng 196 mô hmnh v các linh vuc trng tr9t, chãn 
nuOi và thu san vâi Mng kinh phi thrc hin trên 40 t' dng tr các ngun kinh phi: 
Ngân sách dja phtrong, Khuyên nOng quc gia, Dtr an 3EM, Dir an VnSAT tinh, 
ngun vn h trq cña chinE phü Dan Mach,...  Trong do, trng trQt 167 mô hinh, 
chàn nuOi 21 mô hInh và thüy san 08 mô hIth. Qua do, chuyn giao dtrcic tin b 
khoa hQc dn ngithi nông dan, gop ph.n nâng cao dan tn, trInh d k thut và k 
nãng t chüc san xuAt, ttr dO tang thu nhp, cal thin d&i sng dOng gOp thit thirc 
vào nhihig thành tru san xuAt nông nghip cüa tinh (Chi tit rn3t s mO hInh tiéu 
bku tai Phy lyc 05 kern theo). 

- Két qua trin khai thrc hin mt sá d an, chwong trInh gOp phn thic ddy 
phát trkn nOng nghip üng dyng cOng nghé cao trén dja bàn tinh 

D an phát trin cà phê bn v&ng (cà phê có chi'rng nhn): Trong giai doan 
2012 - 2015, có 13 doanh nghip trin khai vói din tIch 29.071 ha, san krcing 
93.355 tAn. Qua dánh giá hiu qua kinh t cao hon san xuAt di trà t'r 8,5 triu 
d6ng/ha dn 12,2 triu dnWha.  Tuy 4y, din tIch nay giãm xu6ng cOn 
21.414,0lha nguyen nhân do nhu cu câ phê chfrng nhn trén th giài giâm. 

Chirong trInh tái canh cay câ phê: Toàn tinE tnin khai duçic 20.533,95 
hal3O.039,03 ha KH, dat  68,36% (trong dO. tái canh thrctc 17.307,81 ha/20.512,97 
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ha KH dgt 84,37%; ghép cái tçio là 3.226,14 ha/9.526,06 ha KJJ dgt 33,87 %) 
dem 1a  hiu qua cao v nãng sut, san hxcmg ('binh quán ghép cái tço cao hc,n 1,0-
1,5 tdn/ha và cay thyc sinh cao hun 0,5-1,0 tdn/ha). 

D an phát trin nhanh dan bà thjt chAt lucmg cao: TInh dn cui nãm 2020, 
thng dan bà cüa tinh là 3 1.150 con, trong do dan bO lai dat  27.500 con chiêm t' 1 
8 8,28% tng dan ('nám 2004 chi chim 13) l 4%), tr9ng hrçing tang gap 02 lan và 
chAt hxqng thjt cao hcm so v&i ging bO yang tai  dja phizang. Hin nay, ngành nông 
nghip dang tip tiic trin khai Du an cãi tao ging BO BBB trên dja bàn 02 huyn 
DAk Mu và DAk R'lAp, bi.thc du qua han 02 nãm trin khai lai tao  duqc 103 bO be 
lai Fl vi süc vóc, trçng Krqng vixçit trOi so vâi ging bO yang dja phuong. 

- Chirang trInh mi xã môt san phAm21, kt qua: T chüc dánh giá và cong 
nhn, xp hang duçic 41 san phttm cüa 34 doanh nghip, Hçip tác xâ, chü Ca s6 san 
xuAt dn tr 7/8 huyn, thành phd; trong do, Co 04 san phAm dixçic chfrng th.n 4 
sao, 37 san phAm duçic chüng nhn 3 sao; san phAm là trái cay tucli 05; san phAm 
ch bin tr cà phé, ca cao 19; h tiêu 02 san phAm; diu 02 san phAm; go và ch 
bin tr gao 03 san phAm; san phAm ch bin tü sachi 05; san phAm ch bin tir 
Dông trüng ha thào 02; san phAm ch bin tü qua Mãng cAu 01; san phAm ch bin 
tr thjt bO 01; m.t ong,... chucing trInh dem lai hiu qua thit thirc và thu hut duqc 
nhiu chU th tham gia (Chi tiit ti Phy lyc 06 kern theo). 

D an tái ca cAu ngành, phát trin vtlng nông nghip 1rng diing cong ngh cao 
(nam 2018 dn nay): T chüc trin khai thrc hin mOt  s thim vi, cii th nhu Dê 
an dAy manh  ca giài hóa; D an nâng cao näng hrc hoat dông khuyn nOng và bão 
v thirc vat; D an phát trin thüy san,...; dng thii, dang tin hành xây dung D an 
nâng cAp h thng thông tin thj tr1x1ng nông san; phuang an chuyn di ca cAu cay 
trng; quy trinh tam  thai trng và chàm sOc các loai cay trng chü Ii,rc vOi tng 
kinh phi vào khoãng 18 t' dng. Vic t chüc thirc hin hiu qua các hoat dng 
nay sê gop phAn quan tr9ng trong vic thüc dAy phát trin ngành nông nghip, 
nông nghip frng dimg cong ngh cao trên dja bàn tinh trong thii gian ti. 

2.3. Thu hat &u tu', phát trin thj tru'ôizg 

Trong giai doan 2010 - 2020, ban hành danh miic kêu gpi, thu hi'it dAu tu 14 
dr an thuc linh vrc nông nghip cong ngh cao vài tong von khoãng 1.300 t' 
dng22; th chüc tham gia các s1r kin v xüc tin dAu tu, trong do din hinh niur: 
HOi nghj xiic tin du tix Tây Nguyen, chui sir kin APEC,... qua do gi6i thiu dn 
các du khách, doanh nghip trong và ngoài nuOc các san phAm nông nghip Cong 

21 Quy&dinh So 2053/QD-UBND, ng y 12/12/20 18 cüa UBND tinh vO vi4c ph duyt DO an Chuong  trmnh MOi x8 mt san 
phâm tinh Dàk Nông, giai don 20 18-2020, djnh hu/mg  dOn nãm 2030. 

22 QuyOt dnh sO 1992/QD-UBND ngày 09/12/2015 Co 06 d,r an;  QuyOt djnh sO 1869/QD-IJBND ngày 22/11/2018 và QuyOt 
djnh sO 11O/QD-UBND ngáy 21/01/2019 vO vic diOu chinh, bO suns  QuyOt djnh sO I 869/QD-UBND ngãy 22/11/2018 cO 01 dr 
On;  QuyOt dnh sO 766/QD-UBND ngOy 24/5/2019 cO 02 dr On; Quyêt djnh sO 173 1/QD-UBND ngOy 18/11/2020 cO 05 dr On. 
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ngh cao c1c tnrng cüa dja phi..rang niur các san phAm ha, tiêu, khoai lang Nht, 
Mc Ca, Dong trüng ha thão,...; ngoài ra, dã t chirc các hi nghj, hi tháo d kêu 
gçi, thu hut d.0 tu, trong do ni bt th chirc Hôi tháo Phát trin du ljch gn vài 
nông nghip cao ngh cao, chtrang trInh Dk Nông miia Ba chin và Hi nghj xüc 
tin du tu. 

Kt qua, thu hut duçc 98 dr an thuc linh vrc nông lam nghip, trong do dAu 
tu vào nông nghip cong ngh cao thu hñt duçxc 07 di,r an23, tuy nhien cO 02 dtr an24  
chm trin khai. Nguyen nhân chü yEu là do: (1) Danh miic du an kêu gci du tu có 
thông tin, ngun gc dt dai, quy hoach chua rô rang; qu5 dAt sach  con thiu; cong tác 
giái phOng mt bang cOn gp nhiu khó khàn: các ccr quan có thAm quyn phê duyt 
phuang an bi thi.r&ng thiu sr phi hcip chat  chë, xir 1' vuàng mAc chira quyt liit 
dn dn tInh trang vtràng mAc kéo dài dn dn lam chm tin d thirc hin du an, ành 
hrnmg dn môi tnthng dau tu chung cUa tinh. (2) MOt  s d xuAt thrc hin du an cüa 
Nhà dau tu chua phü hcip vâi quy hoach sü dung dAt ctã di.rcrc cap cO thAm quyn 
phê duyt và không th thrc hin diu chinh quy hoach sü dtng dAt do không 
thuc các diu kin quy djnh t?i  Diu 46 Lut DAt dai nãm 2013. (3) Các du an v 
ch bin nông san dã di vào hoat dng nlurng không lien tiic do ngucn nguyen lieu 

không n djnh, lao dng thiu tác phong cong nghip, k thut d phát trin san 
xuAt. Sr lien kt gifla Nhà dan tu vâi ngu1i dan dA xây dung vüng nguyen 1iu 
chua bn vng. (4) H tang giao thông trong khu cong nghip hi.r hOng, xung cAp 
cic b nhung chua th bó tn v6n d si:ra chüa, khAc phic. (5) Cong tác kim tra, 
giám sat, dánh giá các du an dan tu ngoài ngân sách trên dja bàn tinh chua kjp thtii. 

Ben c?nh  do, t chüc và tham gia các chuang trinh h trçi doanh nghip nhu xây 
drng và trin khai các hoat dng h trçi kt n& doanh nghip theo cim lien kt 
ngành, chui giá tn, kt ni vài các doanh nghip krn, doanh nghip dau tu nuâc 
ngoài, djnh hucng gAn kt dn thj tru1ng quc t, quàng ha gii thiu cac san 
phAm nông nghip nOi chung và san phAm nông nghip cOng ngh cao nOi niêng d 
kt ni giao thi.rong, ma rng thj tn.r&ng, ci the: (1) T chirc 02 chuang trInh kt n& 
giao thixcng tai  thành ph Ha Ni, thânh phc H ChI Minh và thành ph Gia NghTa 
vth 60 doanh nghip trên da bàn tinh tham gia và giâi thiu san phAm nOng nghip 
cOng ngh cao nhx: ba, san riêng, mäng cVt,  xoài, khoai lang, chanh day,...; (2) 
Trin khai 06 sii kin, lien quan dn hoat dông chui giá tn ho tiêu tai  huyn DAk 

23 Gm: i) Dr an trsng trçt, chãn nuOi Oiig d.ing cong ngh cao kt hçip Du 11ch sinh thai ccia Hçp tic xâ Nông lam nghi 
Djch vi Du tjch Thung mai  TOn Thinh; II) Dr an Du tu san xut nOng tOrn nghip frng ding cOng ngh cao cOa COng ty co 
phn nông lam nghip Trueing Thành; iii) Dr an Trng cOy an qua kt hçp trn cOy ngan ngày (mu, cu, qua) theo htthng frng 
ding cOng ngh cao cOa COng ty TNHH xOy thing - thtrong mai  - dch vi PhO Hien Vinh; iv) Dr an NOng nghip cong ngh cao 
vã du ljch sinh thAi PhuOc Sn cOa Cong ty TNHH MTV SAn xut nông nghip cOng ngh cao Thuong mai - Djch vi,i - Du ljch 
Nguyen ThOnh PhAt; v) Trung tOrn ging cOy trng, vt nuôi cong ngh cao cOa COng ty TNHH Du tu, phAt trin NOng nghip 
Xanh Thai Huy; vi) Trng cOy an trii theo htzeing nOng nghip hthi Co emg ding cOng ngM cao cOa COng ty TNI-IH MTV DOng 
Lien Dãk Nông; vii) Dr an du tu san xut nông nghip Crng di,ing cOng ngh cao cUa COng ty TNHH Thai Thjnh. 

24 Hcip tic xA NOng lOin nghip Djch viii Du ljch Thuong mai  TOn Thnh và Cong ty c phn nông tOrn nghip Trueing Thânh. 
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Song, Cu Kit; tiéu thi nông san gAn vri th tnr&ng xuAt khAu; kt n6i giao thucing 
v các san phm th mnh cUa tinh ti thj tnthng ti tinh Long An, Dà Näng và 
thành ph H ChI Minh. (3) Phi hcip vài Cong ty C phn tap doàn T&T, Cong ty 
AEON Vit Nam và các don vi ngoài tinh k& n& giao thuong, tim kim mi rng 
thj tnthng cho doanh nghip tinh D.k Nong nhm h trçi doanh nghip xây drng 
và quáng bá thucmg hiu và san phAm. (4) To chirc buOi lam vic vài Trung tam 
H trçi doanh nghip thành ph H Chj Minh d triên khai chirong trinh kt ni 
giao thuong vOi các tinh, thành ph& ti chüc thành Cong dat kêt nôi giao thucrng 
quãng bá gi&i thiu san phAm t?i  tinh Trà Vinh. 

V xüc tin thi.rcrng mai:  Trong thi gian qua, các boat dng xüc tin thucing 
mai dA dtrçrc cong dng doanh nghip trén dja bàn tinh don nh.n và dánh giá tIch 
CrC, thirc sir h trçl hiu qua vic xiic tin thirang mai  tai các th tr1Ing tmyn 
thng, tr9ng dim và ma ra co hi tai  các thj trtx1ng tim nàng. Các chuang trinh 
Xüc tin thuang mai  dà trâ thành chik cu n& quan trong trong vic thl'lC day Ca 
hi hcip tác giüa doanh nghip, nhà phân phi và ngithi tiêu dung,... Day là Co hi 
d CaC doanh nghip quàng bá san phAm, tim hiu duqc thj hiu và nhu cu cUa 
khách hang, hiu rO hon v di thu canE  tranh, tr dO dua ra nhng chin luçic mài 
phát trin phü hp vài xu th cüa thj truâng. K& qua, trong giai doan 2011 - 2020 
Sâ Cong Thuang dâ ph6i hcp vth các ngành, dja phuang t chüc thrc hin 51 D 
an xOc tin thucing mai,  vài tng kinh phi hon 12,531 t' dng; trong do ngân sách 
dja phucmg h trg han 6,537 t dng, ngân sách Trung uang han 3,955 t' dng và 
kinh phi xA hi hóa han 2,039 t' dng. 

V kim ngch xut khAu nãm 2020 dat  920 triu USD, tang gAp 2,31 1n so vài 
näm 2011(339 triu USD), tang truâng kim ngch xuAt khAu bInh quân giai do?n 
2011 - 2020 là 9,72 %/nãm. Ca cAu hang hoá xuAt khâu chuyên djch theo huâng tICh 
circ, t' l san phAm xuAt khAu qua ch bin ngày càng tAng, giám t' trQng các san 
phAm thO, san phAm so Ché. Mt hang xuAt khâu cO kim ngch Cao chü yu là san 
phAm nOng nghip ci:ia tinh nhu: Ca phé, h tiu, diu; thj tru0ng xuAt khAu ngày 
càng duçic ma rng. Hin nay, boat dng xuAt khAu cüa các doanh nghip trên dja 
bàn tinh dA duçvc ma rng dn 35 quc gia, vüng lAnh th& Trong dO, chim t' trpng 
cao và n djnh nhât là: Singapore, Han Qu6c, Hoa KS',  Malaysia, Nht Bàn, Trung 
Qu&, Australia. Ngoài vic duy tn CáC thj tri.r1ng truyn th6ng, các doanh nghip 
xuAt khAu tren dja bàn tinh dang chü d)ng tim kim, ma rng thj tru&ng mâi nhu: 
Th truang các nuóc thành viên EVFTA, CPTPP, ...; các chü th tham gia xuAt khAu 
không ngirng tAng, da dung boa và hot dng ngày Càng hiu qua. XuAt khAu phát 
trin, dã cO nhi)ng dóng gop dáng k vào chuyn di ca cAu kinh t Cüa dja phuang, 
trâ thành mt trong nhüng dng hrc chü yu thüc dAy gia tAng phát trin san xuAt, 
gop phAn n djnh kinh th - xã hi, tang thu ngãn sách dja phuang, tao them vic lam, 
tAng thu nhp, xóa dói, giãm nghèo. 
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2.4. Dào 4w, 4p  hut4n, tang cu'ông náng 1tc 

Trong giai doan 2011 - 2020 toàn tinh tuyn sinh, dào tao  ngh nghip trên 
47.199 ngu&i25  và Hi Nông dan tinh trrc tip dà ma 60 lap tp hun 1p k hoach 
san xut kinh t h cho han 3.000 hxçit hi viên nông dan. Trin khai tp huAn, 
nâng cao näng hrc 3.164 Rrp vai 124.489 luot nguai tham dr26  và t chüc 369 cuc 
hi tháo d&u .bô. Qua do, gop phn giüp ngu1i dan co bàn dà nAm bAt duçc k5' 
thut và thông tin du vào, manh dan áp diing cong ngh mài vào san xuAt lam tang 
nàng suAt cay trng, giãm chi phi san XUAt và sü dmg cac ging cay tthng mài nang 
suAt cao, phm chAt t&, kháng bnh, chju han  chim t' 1 cao, gop phAn thay di ca 
cAu cay trng; vic áp diing các ch phAm sinh h9c, chucmg trInh quán l' djch hai 
thng hcvp [PM, chucmg trinh quán 1 cay trng tng hçip 1CM, hn ch sâu, bnh gay 
hai, han ch sü ding hóa chAt bào v th%rc vt buâc du dã mang 1aj  hiu qua san 
xuAt cho ngi.rai dan. 

2.5. Ngun lyc thrc hin Nghj quyt 

- Nguon van s€ nghip: Sau 10 näm trin khai, ngân sách tinh mOi phân b 
di.rqc khoãng 64,554 t9 dng cho chucmg trInh. Ngân sách du tu chü y&i cho vic 
quy hoach chi tit Khu nông nghip irng dung cOng ngh cao; xây dirng D an phát 
trin nông nghip üng diing cong ngh cao trên dja bàn tinh; tp huAn k thut, 
chuyn giao cong ngh nông nghip và xây d%rng các mô hmnh; quy hoach chi ti& 
yang chän nuoi git m tp trung và thüy san; chixcmg trInh nông nghip üng ding 
cOng ngh cao tai  Khu nông nghip irng ding cong ngh cao; các d tài, d%r an lien 
quan dn phát trin nông nghip irng ding cong ngh cao;... chua có ngun lirc du 
tr xây drng co sa ha tng phiic vi chucmg trInh, h trçl ging, vt tu, dào tao  k5 
thuât cho ngithi thrc hin. 

- Nguan van dcu tu Trong giai doan 2011 - 2020, ha tng nông thôn, nông 
nghip và nông nghip üng ding cong ngh cao duc Trung uong quan tam, 
nhixng do ngun ngân sách cüa tinE con han  hçp nen trong giai doan 2016 - 2020 
thrc hin dr an Ha tAng k' thu.t khu nông nghip ing ding cong ngh cao, vai 

tng mrc dAu tu 26,347 t dng. Ngoài ra, Trung ucing dAu tu cho tinh các dir an 
sr dvng  vn ODA nhu Dr an chuyn di nông nghip bn vüng tai  Vit Nam 
(VNSat) tinh DAk Nông vai tng m(rc dAu tu han 327 t' dng; D%r an Phát triên ca 
sâ ha tAng nOng thOn phiic vi san xuAt cho các tinh Tây Nguyen vai tang mc dAu 
tu han 269 t' dng,... gop phAn phát trin ha tAng nông thOn phiic vt1 san xuAt, tip 

25 Ci th: Nàm 2011: 3.490 nguâi;  nãm 2012: 4.030 ngirôi;  nAm 2013: 5.800 nguri;  nm 2014: 5.893 ngtthi;  nãm 2015: 
5.750 ngithi;  nãm 2016: 3.994 ngtthi;  nàm 2017: 4.419 ngu&i;  nAm 2018: 3.949 nguài;  nAm 2019: 3.960 ngithi;  nm 2020: 5.914 
ngu&i (Theo s6 1iu cüa ngânh Lao dng  . Thwmg  binh và Xã hi trong  doan 201 1 -2020). 

26 Chi ciic Phat trin nông  nghip: 309 lap/h.542 htrgt nguäi;  Irurig  tam Khuyn nông: 2.161 1&p/80.I64 luqt nguri;  Sâ Lao 
dng  - Thumig  birth Va Xã hi: 12 dcrt'80 lucrt ngithi;  HOi Nông  dan tinh: 647 lap/30.803 h.rçrt nguâi tham gia;  Tlnh doàn: 35 
lâp/1.900 luçit ngithi. 
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cn k5' thut khoa hQc cong ngh mth, ging cay trng mOi và thüc dy phát trin 
nn kinh th nông nghip cUa tinh. 

IV- DANH GIA CHUNG 

1. Nhfrng thành tiyu dt dirçc 

Tinh üy, Ban Thtr1mg vi,i Tinh üy xác dnh vic 1mg ding cong ngh cao trong 
san xuAt nông nghip là nhim vi chInh trj trQng tam, thir&ng xuyên và lâu dài 
trong cOng tác lãnh dao,  chi  dao;  chU dng trin khai thrc hin nhiu giái pháp Co 
tr9ng tam, trQng dim vâi si,r vào cuc tIch circ cüa cã he thng chInh trj và sr 
hsàng 1mg cUa nhân dan, qua do tao  thrçic sr chuyn bin can ban trong nh.n thüc 
và hoat dng san xuAt nông nghip. 

Tang tnrâng kinh t ngành nông lam thi:iy san trong giai doan 2010 - 2020 
duy tn thc d khá n djnh, bInh quân tang 5,09 %/näm; giá tn gia tang ngành nông, 
lam nghip, thüy san (theo giá so sánh näm 2020) tang 2.9 19 t' dng so yIn nàm 
2010 (näm 2010: 4.6 12 t' dng; nàm 2020: 7.53 1 t dng) và luôn gii] vai trO tri 
cOt trong nn kinh t tinh vâi co cAu tang giá trj gia tang ngành nOng nghip dat 
3 7,47% (nãm 2020). 

Vic trin khai thrc hin Nghj quyt 04-NQ/TU có tác dng thüc dy phát 
trin nn nOng nghip cUa tinh theo hithng toãn din, phát huy igi th& nâ.ng cao 
ch,t lucing và hiu qua cao han; rihiu tin bO khoa hQc, k5' thut, cOng ngh cao 
dugc nhân dan áp diing vào san xuAt,... gop phn nâng cao di.rçc nAng suAt, chit 
luvng, giá tn san phm nông san; thic dAy phát trin ngành nông nghip, chuyn 
djch ci cAu kinh t chung ciXa tinh theo dung djnh hithng, giám dAn t' trQng ngành 
nông nghip nhtrng vAn bão dam tang v giá tn san xuAt. 

Ung diing cOng ngh cao trong san xuAt nông nghip, phát tnin vüng nOng 
nghip 1mg diving cong ngh cao tao diAn kin M chlrc lai  san xuAt, bithc dAn thu hut 
ducrc mOt  s th chlrc, cá nhân nghiên clru, khào sat, dAn tir san xuAt theo huàng hin 
dai d tmg b.râc khai thác duçvc tim näng, th manh cUa dja phtrcmg. 

Cong tác khuyên nOng, chuyAn giao khoa h9c k3 thut theo hi.rInng 1mg dung 
cong ngh cao dAn di vào chiu sâu, gOp phAn dAy nhanh tin trinh cOng nghip 
hoá, hin dai  hoá nông nghip, nOng thOn cUa tinh; mOt  s cong ngh cao dugc áp 
ding trong san xuAt nông nghip nhu: Nba mãng, nhà luài, h thng ttrói ti& kim, 
kt hçip diu tit dinh dring tr dng, cOng ngh thUy canh, quãn 1' dch hai  tng 
hgp,.,. 

2. Nhu'ng tAn ti, hn ch 

Vic thirc hin Nghj quy& chua dat dixcic miic tiêu tAng quát "Xây dirng nAn 
nông nghip phát trin toãn din theo huàng hin dai,  bAn v&ng, có khâ nàng cnh 
tranh dra trên nAn tang nông nghip san xuAt hang hóa cOng ngh cao, báo dam an 
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ninh hrcrng thrc và v sinh an toàn thirc ph.m, báo v môi trung, thich rng vài bin 
cttM khI hu" và chua dt ducic mt s mic tiêu tái cc cu ngành, phát trin vüng 1mg 
dung cong ngh cao trong giai don 2018 - 2020. 

San xut nông nghip v.n chIt yu vOi quy mô nhO, cht lucing nông san vâ hiu 
qua san xut chua cao, chtxa dáp 1mg duçrc yêu cu thIch 1mg vri bin di khi hu và 
hi nhp qu6c t vic 1mg ding cong ngh cao chIt yu là 1mg dmg mt ph.n vài các 
cong ngh sinh h9c, nhà kInh, nba krài, cong ngh ttthi tit kim nithc, phãn bón và 
quãn 1' djch hai  thng hcp,... Mlrc d dóng gop cIta nông nghip cOng ngh cao vào 
tang tnthng cIta ngành nông nghip chua nhiu, chtra rO net; nhiu mO hinh 1mg d%tng 
cong ngh cao &rçic trin khai nhung chua duçic nhân rng trong san xut. 

Ngun hrc tài chinh thirc hin chInh sách h trcl, khuyn kbIch phát trin nông 
nghip 1mg diing cong ngh cao chixa dam báo; vn dAu tir cho vic 1mg ding cong 
ngh cao rAt iOn, trong khi dO vic tiêp c.n ngun v6n khó khan, lãi suAt cao; san 
phAm nông san 1mg dimg cong ngh cao chua có thj tnr0ng tiêu thii n djnh va chua 
hInh thành và phát trin dixcic nhiu chu& giá trj trong nông nghip, nông nghip 1mg 
ding cong ngh cao (toàn tinh mâi chi cO 8 chui giá tn). 

Ha tAng k5' thut nông nghip, nOng thôn con thiu dng b, chua dáp 1mg duçic 
yeu cAu trong phát trin san xuAt tp trung quy mô IOn. Vic dAu ttr xây dmng Khu 
nông nghip 1mg ding cOng ngh cao chua dng b, ha tng k thut chua hoàn thin, 
phn lan các doanh nghip dAu tu không hiu qua (07/13 nhâ dAu tir bj thu hi dir an); 
ch.ra thu hut duçc doanh nghip cO tim hrc math  dAu tir vào linh virc nOng nghip 
1mg dimng cong ngh cao. 

Ngoài ra, vic 1mg dimg cOng ngh cao vào nông nghip dôi hOi cAn có hjc 
ltrcing can bO k5' thut CO trmnh d phIt hçip nhimg dja phircing và doanh nghiep du 
chua xay dimng di.rcic dOi  ngIt nay. ChAt krqng ngun nhân hrc tri,rc tip tham gia vào 
vic xây dimng các mO hinh nOng nghip 1mg ding cOng ngh cao (bao gm di ngfi 
can b khuyn nông các cap và nOng dan, dc bi@ là nOng dan ô các vItng dng bào 
dan tc thiu s) hin nay cOn thAp, nên hiu qua cong tác trin khai cOn h?n  ch. 

3. Nguyen nhân cIta nhfrng tin ti, han ch 

Nh.n thlrc, trách nhim mt s dcm vj v vai trO cIta nOng nghip 1mg digmg 
cOng ngh cao cht.ra dAy dli; có Ilic, có noi chua quan tam dung m1rc cOng tác lãnh 
do, chi dao  và kim tra, giám sat vic thrc hin ththng 1i, chIt truong cIta Dàng, 
chInh sách, pháp !ut cIta Nhà nixac v nông nghip 1mg ding cOng ngh cao. 

Hiu qua dAu tu san xuAt các mO hinh nông nghip 1mg diing cOng ngh cao 
chira cao, trong diu kin ngun vn dAu tim kin, nguy co rIti ro cao; cOng nghip ch 
bin và bâo quân sau thu hoach con thAp, chIt yu là so ch và bão quán thU cOng, 
chtra ch bin sâu và bâo quãn san phAm dam bào sau thu hoach; sUe cnh tranh các 
san phAm nông san thAp. 
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Cci ch, chInh sách khuyn khIch, h trçi dAu tii cüa tinh chua dü manh,  chua 
dng bO,  chira thu hut duoc nhiu doanh nghip và ngithi dan dâu Pr mnh vào 
nông nghip, nông nghip lrng ding cong ngh cao. 

Cong tác quy hoach, djnh huàng san xuAt can bt cap, thiu tInh bn vng; 
vic irng diing, chuyn giao khoa h9c cong ngh a mt s vüng con thiu tInh dng 
b, chixa theo kjp yêu cu thrc t san xut; cong tác trin khai các mô hInh thI 
dim chira dat  hiu qua nhu mong mun. 

Cht ltrqng ngun nhan lrc chua dáp irng vâi yeu cAu trong cong tác quãn l' 
cüng nhu hoat dng san xut 1rng ding cong ngh; s1r phi hçip gila các cp ngãnh 
chi.ra that  sir cht chê, dng b, nhAt là khâu theo dOi tng hcp báo cáo k& qua thirc 
hin Nghj quyt. 

4. Bài hçc kinh nghim 

M3t là, xác djnh vic ñng diing cOng ngh cao trong san xuAt nOng nghip là 
giái pháp mang tInh dot phá trong thüc dÀy phát trin ngành nông nghip, dam báo 
an ninh kring thirc, thIch 1rng vâi bin di khI hâu và hi nhp quc t. 

Hai là, xác djnh vai trO chü th: Doanh nghip, hcTp tác xA là di ngU tien phong 
trong vic tip cn và l'rng dimg cong ngh cao; song song vai vic frng ding cong 
ngh cao cAn t4p Irung quan tam phát then các hinh thuc lien k&, hcip tác giita nông 
dan vOi doanh nghip và Hcip tác xã. 

Ba là, phài có co ch& chInh sách phü hqp thu hut duqc các doanh nghip dAn 
Pr vào nông nghip 1rng d%ing cong ngh cao, lam dAn tàu kéo ngành nông nghip 
cüa tinh nói chung, i'rng dung cong ngh cao nói riêng phát trin manh,  dc bit là 
các doanh nghip ch biAn, bão quán sau thu hoach. 

Bôn là, uu tiên dAu tir cho cong tác nghien ciru, rng dpng và chuyn giao 
khoa h9c cong ngh; djnh huóng doanh nghip, nOng dan san xuÀt theo yeu cAu thj 
tnthng nhAm n djnh thj tnrang tiêu thi, tang thu nh.p và nãng cao hiu qua si'r 
diing dAt. 

Nàm là, djnh kS'  s kt, tng kt dánh giá kt qua thirc hin d lAnh dao,  chi 
dao dam bão dung djnh hiràng và kjp thai kin nghj, d xuAt Trung uong ban hành 
diu chinh, sira di các chInh sách v nông nghip üng dmg cOng ngh cao phu hçip 
vài tInh hInh thtrc t ti dja phung. 

V- NHIM VU,  GIA! PHAP CHU YEU TRONG THO! GIAN TO! 

Tip tiic trin khai th%rc hin Nghj quy& 04-N QITU cüa Tinh üy v phát triên 
nông nghip Cong ngh cao giai doan 2010 - 2015 và djnh huàng dM 2020, gAn 
vâi dánh giá vic thc hin các d an trong ngành nông nghip cho dn khi Tinh 
üy ban hành "Nghj quyêt phát trién nóng nghip bn vi-ng thIch ring vài bin ddi 
k/il hu gn vài thj tricàng giai dogn 202 1-2025, djnh hzthng dn nàm 2030" thay 
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thE (theo Thông báo sd 549-TB/TU, ngày 20/09/2021 v kt lun kim tra lânh vai 
trô lânh dao, chi dçio và t chic thtc hin Nghj quyt sc 04-NQ/TU, ngây 
07/4/2021 cza Ti'nh iy). Dng thai, tiEp tic tp trung triEn khai thrc hin t& các 
nhim vi và giãi pháp sau: 

1. Thng xuyén quán trit các chi thj, nghj quyEt cüa Dâng, chInh sách, pháp 
1ut cüa Nha nixóc trong nông nghip img dung cong ngh cao dEn toàn thE dáng 
viên, can b, cong chüc, viên chüc và ngithi lao dông trong ca quan, dan vj dE t 
chüc thrc hin có hiu qua. Các sâ, ban, ngành và dja phuang xay drng kE hoach 
triEn khai thc hin có hiu qua nhim vt phát triEn nông nghip üng dung cong 
ngh cao thuc lTnh vrc chuyên môn, dja bàn quãn l'. 

2. Nâng cao hiu qua quán 1' nhà nithc lTnh virc nông nghip và phát triên 
nông thôn, tang cithng cong tác kiEm tra, giám sat thrc hin quy hoach ngành, 
nâng cao chit lucing và hiu qua cOng tác quy hoach; rà soát quy hoach ngãnh, linh 
vrc và các san phm chü yEu trên cci sâ phát huy Iqi thE san phm và lçii thE cüa 
tinh, gn vOi chE biEn, tiêu thii san phAm. Tang cithng cong tác phi hcp gifla các 
co quan, dan v và dja phuang trong cong tác quãn l' chAt krcrng vt tu nông 
nghip, quãn l' an toàn thrc phAm. 

3. DAy manh  ca cAu li ngành nông nghip, phát triEn san xuAt theo huâng tp 
trung, chAt hrcrng, thIch 1rng vâi biEn di khI hu tao  dng lrc tang tnrang kinh tE 
cUa tinh. TiEp tic rà soát, dánh giá, thAm djnh cong nh.n các vüng nông nghip 
ing ding cong ngh cao dam bão tiêu chI quy djnh; thiic dAy phát triEn cac san 
phAm OCOP gAn vói các vüng nông nghip üng ding Cong ngh cao trong san xuAt 
nhm phát huy kinh tE khu vuc nông thôn, nâng cao thu nhp, dài s6ng cho nhân 
dan. 

4. DAy mnh phát triEn khoa h9c cong ngh; nghiên cfru, chuyEn giao và trng 
ding các kEt qua nghiên ciru khoa hçc cong ngh, nhAt là cong ngh sinh hçc, Cong 
ngh cao, cong ngh thông tin,... theo chui giá trj, tr canh tác dEn chE biEn sau thu 
hoach và xay drng thtrang hiu dE vic phát triEn các san phAm nông nghip DAk 
Nông theo hthng san xuAt hang hóa, nâng cao nãng suAt, chAt lirng vâ an toàn 
thirc phAm dáp 1rng yêu cAu cüa thj thrang. Tang cithng str kEt ni, hp tác giüa 
các cci sâ nghiên ci'ru vai doanh nghip, thrc hin chInh sách dt hang cho các 
nhim vii khoa h9c; trng btxóc hInh thành các trung tam khoa hQc cOng ngh cho 
các vüng trQng diEm nông nghip; dAy nhanh xây dimg và ban hành các quy chuAn, 
tiêu chuAn, quy chuAn k thut qu6c gia trong các linh viic thuc ngành. 

5. TriEn khai nhân rng mO hInh dat  hiu qua và tiEp tiic xây dirng các mô 
hinh mói dE so sánh, lra chQn chuyEn giao cho san xuAt. Chü tr9ng các mô hInh v 
chän nuôi thüy san; quan tam dEn các di tucing là nguai dng bào dan tc thiEu 
s6, ho nông dan nghèo. Nghiên ciru tao  ging, djch vi cung rng ging, v.t ttx nông 
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nghip. IJu tiên b tn kinh phi h trç nhtrng mô hInh lieu biu thirc hành san xut 
nông nghip t& (GAP) và tuxmg di.rcmg; xây dirng và cong b tiêu chuân chAt 
lucing san phAm hang boa dam báo an toàn thirc phAm. 

6. Dôi môi và nâng cao hiu qua các hoat dng xi:ic tin thucing mai,  xiic tin 
dAu tu, phát trin thj trung, quãng bá hang nông, lam, thiiy san tinh DAk Nông 
trong nithc và nuóc ngoài; da dng hóa thj trtthng nhAt là phát trién các thj trumg 
tim näng; xây dirng thuong hiu, ma vach,  ma vüng, h thng truy xut ngun gc. 

7. Tiêp t1ic dâu tu nâng cap, hoàn thin cci s ha tang san xuât nông nghip 
nhu thüy lçii, kênh mxcing, giao thông ni dng, chq dAu mi, Co sâ nhà may ch 
bin, bâo quân sau thu hoach và xir 1 môi truàng; dc bit là nâng cao khã nãng 
thIch rng vâi bin di khI hu, phOng chông thiên tai và hiu qua scr dung tài 
nguyen, bào v môi trithng sinh thai nông thOn. 

8. Xây drng Va hoàn thin co ch chinh sách h trg phát triên san xuât nông 
nghip; chinh sách cho các doanh nghip, hçip tác xä dAu tu vào lTnh virc nông 
nghip trng dung cong ngh cao, huy dng các ngun lrc xã hi cho phát trin nông 
nghip, nông thôn. 

9. Xây dung k hoach  phát trin ngun nhân 1irc qua dào tao,  nhât là ngun 
nhân 1irc chAt hiçmg cao, lien kt chat chë phát trin ngun nhân hrc vi phát trin và 
mg diing khoa hçc và cong ngh; nâng cao näng lirc cho can b nông, lam nghip, 

lao dng nông thôn và nâng cao hiu quãn 1 nhà nithc ye nOng nghip. 

10. Tp trung dâu tir hoàn thin và triên khai có hiu qua Khu nông nghip 
1rng dung cOng ngh cao cüa tinh và hInh thành mâi tai  các dja phuong d thu htit 
các doanh nghip dAu tu triên khai dir an nông nghip frng diing cOng ngh cao; 
diu chinh mô hInh, chrc nãng, nhim vi cüa Ban quàn 1 Khu nOng nghip t'mg 
diing cong ngh cao, Trung tarn ging thüy san theo dung quy djnh; dng thai, 
trin khai có hiu qua vic dAu tu phát tnin ha tAng nông nghip thông qua các 
chucrng trInh dir an khác. 

Noi nhân:  
- Ban BI thr, 
- Ban can sir dang B Nông nghip và PTNT, 
- Thixmg trrc Tinh üy, 
- Các ban can sir dâng, dãng doàn, 
- UBND tinh, 
- Uy ban MTTQ và the t chüc CTXH tinh, 
- Các s&, ban, ngãnh, 
- Các huyn üy, thành üy, dàng u trirc thuc, 
- Luu Van phông Tinh üy (TH, Ngh). 

T/M BAN THU€%NC V 
BITHIJ 

Ngô Thanh Danh 



Phu hic 01. Tong h 
(Kern theo Báo cáo so 

ca 
-:C/TIJ,n 
INtl t\ 

ng áp dyng tiêu chun trong san xut 
$ /12/2021 ca Ban Thithng vy Tinh üy) 

Stt Loai cay triing T6ng 

'KN4, 

tDng dyng mt phn cong ngh cao 

San xuát theo n nhán Tzthi tiil kim nithc 

Chwxng 
trmnh lái 

canh 

QiZ o 
djch Jg 
lông hçrp 

(1PM) 

C11 

lrông 
lông h 

(1CM) 

Mo 
hInh 
cac 
loai 

2*çkg 

Tong VietGAP Hftu  
Ca GIobaIGAP 

Tiêu 
chun 

khác (4C, 
UTZ, 
Flo... 

T6ng 
Tuâi 
phun 

ciicbi 

Tirói 

giQt két 
hcri,  
bôn 

phân 

1 2 3=4+9+12+13+14 4=5+6+7+8 5 6 7 8 9=10+11 10 11 12 13 14 15 

I 
Nhóm cOy 
cOng nghip 
dli ngly 

72.384,56 23.889,81 692,80 400,00 0,00 22.797,01 4.928,00 4.403,00 525,00 20.533,95 22.860,00 172,80 

I Càphê 59.062,16 21.414,01 110 90 21.214,01 4.778,00 4.403 375 20.533,95 12.300,00 36,20 

2 Htiêu 13.152,40 2.305,80 412,8 310 1.583,00 150 150 10.560 136,60 

3 Khác (ca cao) 170,00 170,00 170 

NhOm CaY an 
quO 1030,45 780,35 722,35 48,00 10,00 0,00 67,00 0,00 67,00 183,10 

I Ba 160,90 160,90 140,90 20 

2 Xoli 377,50 377,50 377,5 

3 MIt 49,00 49,00 49 

4 SurIêng 214,00 147,00 127 20 67 67 

5 ChOm chôm 8,00 8,00 8 

6 Qu't 8,00 8,00 5 3 

7 Bu?n 1,50 1,50 1,5 

8 Mangcvt 11,00 11,00 1 10 

9 Dualuài 1,80 1,80 1,8 
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Stt Loi cay trng Tang 

I 
Ung dyng mt phn cong ngh cao 

San xUh theo tiêu chudn có ch&ng nhn Tzthi tie': kim mdxc 

Chwo'ng 
trInh tOi 

canh 

Quan l 
djch hal 
tg hc'p 

(1PM) 

Ii 

trong 
kng h 

(1CM) 

Mo 
hInh 
cac 
loai Tng VietGAP 

Hfru 
Co 

GlobalGAP 

Tiêu 
chuan 

khác (4C, 
UTZ, 
Flo... 

Tong 
TuOi 
phun 

c1c b 

Tun 

kt 
hcir 
bón 
phân 

10 Chanh day 15,50 15,50 10,5 5 

11 Càchua 0,15 0,15 0,15 

III 
NhOm cay 
Itrong thuic, 
thuArc phâm 

8.688,67 662,94 656,44 6,50 480 7.520 25,73 

La 8.630,29 630,29 630,29 480 7.520 

2 Rau 40,03 26,50 22,5 4 13,53 

Khác(gfrng, bi 
xanh) 

6,15 6,15 3,65 2,5 

4 NgO 12,20 0,00 12,20 

T6ng cong 82.103,68 25.333,10 2.071,59 454,50 10,00 22.797,01 4.995,00 4.403,00 592,00 20.533,95 23.340,00 7.520,00 381,63 



c xã trng diing cong ngh cao 

1.121 cza Ban Thw&ng vy Tinh áy) 
Phii luc 02. Danh sách các D 
(Kern iheo Báo cáo so 4ipL -B 

Stt Ten Dia chi 
LoaihInh 

nganh hang 
Quymô 

(ha) Ghi chu 

I Doanh nghip 17.221 

Chi nhánh Cong ty C pMn tp doàn Intimex ti Dk 
Mu 

Ciim Cong nghip Thi4n An, xã Thun 
huyn Dk Mu 

Ca he p 7280 

2 COng ty C phn Thuang mai và Duch  vii xut nhp 
khâu Iran Châu 

Thôn Th4n  Ha, xA Thun Hinh, huyn 11 
Song 

H tiêu 621 

3 Cong ty Newman Group Xã Thun Hanh, huyn Dk Song Ca phé 1.700 

4 Cong ty C6  phn Nguyen Phuc Tru&ng Xã Nhãn Ca, huyn Dk R'1p Ca phê 310 

5 Cong ty Doàn Gia Dk NOng Thôn 2, xã Dk Rtih, huyn Tuy Düc Ca phê 20 

6 Cong ty TNHH MTV Thing Lqi Phuting NgliTa Tan, thành ph6 Gia Nghia Ca phê 3000 

7 Cong ty C phAn SAM Nông nghiêp Cong ngh cao XãTnthng Xuân, huyn D.k Song H tiêu 300 

8 
Cong ty TNHH MTV San xut thrnmg mi dlch  vij 
Ba M'NOng 

Thôn Tan Phii, xã DAk R'Moan, thành ph 
Gia Nghia 

Ba 2 

9 Cong ty TNHH Trang tri xanh Thu Thñy Thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyn Dk Song Ho tiéu 21 

10 Cty C phAn Godere Phurng NghTa Tan, thành ph Gia Nghia Ca phê 50 

11 Cong ty XuAt nhp khAu Hip Loan Thôn 3, xa Nhân Ca, huyn Dk R'1p Ca phé 2.2 15 

12 DNTN 14 Hang Xã Do Nghia, huyn Dk R'lAp Ca phé 126 

13 DNTN Hãi Lieu Xã Dao Nghia, huyn Dâk R'1p Ca phé 164 
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Stt Ten ¼ Da chi 
\ )fl# A 

Loi hInh 
ngành hang 

Quy mô 
(ha) 

Ghi chá 

14 DNTN Van Linh Xã Dtk Ru, huyn D.k R'1p Ca phê 400 

15 DNTN Toàn Hng Thôn 3, xã Nhân Cc,, huyên Dk R'1p Ca phê 1.012 

II Hçp tác xã 4.189,67 

1 HTX Phát trin nông thôn Cong Bng Thanh Thai 
Thôn Thành Thai, xã Nâm Nung, huyn 
Krông No 

Càphê 80 

2 HTX Thucing mi Cong Bng Thuân An Thôn Düc An, xã Thun An, huyn Dàk Mu Ca phê, H tiêu 356,5 

3 HTX Nguyn Cong Xã Düc Minh, huyn Dk Mu Ca phê 300 

4 HTX Nông ngbip Nam Thjnh xã Nam BInh, Dk Song Ca phê 125 

5 HTX TMDV Ch bin SXNN Doàn Kt Thôn 9, xã Nam BInh, Dk Song Ca phê 94 

6 HTX DanoFarm Thôn Quáng Hqp, xã Quáng Scm Ca phê vi 107,38 

7 HTX Dii Dng Tin Thôn Tan Tin, xã Quãng Khê Ca phé v6i 130 

8 
HTX NOng nghip Thucing mi dich vi tng hqp 
Hung Phát 

Thôn 2, xã Hung BInh, huyn Dk R'1p Ca phê 60 

9 HTX nông nghip Quyt Tin Dk Wer Thôn 1, xã Däk Wer, huyn Dk R'Ip 
Ca phê, H tiêu, 
Su riêng, Ba, 

Mäng tây 
264,5 

10 HTX Nông nghip h11u ca Dk Nông Xã Dk R'Moan, thành ph6 Gia Nghia Ca phê, Ho tiêu 124,7 

11 HTX nông nghip Buôn Choah Cao Son, xã BuOn Choah, huyn Krông No Lüa, gao 46 1,16 

12 HTX san xut lila go BuOn Choah 
Ninh Giang, xã BuOn Choah, huyn Krông 
NO 

Lüa,go 169,13 

13 HTX Tin True Coffee Th4 tn4n Dk Mâm, huyn KrOng No Ca phê 20 
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Stt Ten • Dia chi • 
Loai hInh 

ngành hang 
Quy mô 

(ha) 
Chi chu 

14 HTX Nông nghip Tin Thành Xã Dk Wi!, huyn Cu Tht Ca phê 10 

15 HTX Nông nghip thucing mti Dch vi xoài Däk Gän Ban Cao Lang, xã Dàk Gin, Dk Mu Xoài 37 

16 HTX Thun Phát Thuãn H, Dk Song Tiêu 59,8 

17 HTX Nông nghip hfru Ca DV Boa Phát Thun Hnh, Dk Song Sâu riêng 40 

18 HTX h tiêu hfru ca BInE Tin Thôn 10, xã Nam Bmnh Tiêu 60 

19 THT SX h tiêu Nông Ph Thôn 5, xã Quãng Tam, Tuy Düc Ho Tiêu 10 

20 HTX Nam Hãi DAk Nông Thôn 9, xA Qung Tan 
Chanh day, Ba, Su 

neng 
20 

21 HTX NN TMDV Hung Phát Thôn 2, Hung Bmnh Tiêu 40 

22 HTX NN Thinh Vuang TDP2 - U Kin Düc Dua 1un 1 

23 HTX NN Tnrmg 5mb Thôn Tan BInh xa Dk Ru Cay an trái 19,5 

24 HTX NNTMDV Hfru ca Hoãng Nguyen Thôn 8 - xã Thuân Ha 
Tiêu, Ca phê, Su 

neng, Ba, 
1600 

TONG 21.411 



ng khoa hçc, k3? thut, tiêu chun ngmnh 
/2021 cáa Ban Thwàng vy Ti'nh üy) 

Phti hic 03. Danh miic các dir an n 
(Kern theo Báo cáo s&jlf 

Stt Dirán Quy 
mo 

Ngun vn (friu 
dng) Hiu qua e*quã  Sr 

nghip 
DâUtiI 

Linh virc frng trçt 

Ong diing dng bô mt s6 tin bô 
k5 thut xay thrng mô hinh san 
xuât, ch biên cà phê theo hrnrng an 
toàn, bn virng trên dia bàn huyn 
DAk Mu, tinh Dàk Nông 

lOOha 

Xây ding vtrôn nhân chi 05 dông cà phê 
ch9n icc TR4, TR9, TRI1, TRI2, TR13 
vôi din tich 2.000 m2  dam báo cung cAp 
hang nàm bInh quân 200.000 chi ghép; 
Xây dung ducic 02 vüng mô hinh thâm 
canh cà phé tng hçp vài din tIch 100 ha 
cà phê vOi 

1.430 12.000 

Ung ding dng bô môt s6 tin b k3 
thut trong canh tác, thu hoch, ché 
bin, dam báo san phm cà phê an 
toàn, san xut cà phê bn viIng 

2 

tJng ding tin b khoa hc k thut 
xây drng mO hinh thâm canh lila lai 
và ngO lai phi hçrp vOi dng bào 
d tc thiêu s huyn KrOng NO, 
tinh Däk Nông 

80ha 

i) 40 ha mO hInh thâm canh tng hçrp cay 
ngô iai LVN6I, näng sut bInh quân dt 
87,58 ta/ha; ii) 40 ha mô hInh thãni canh 
tng hçrp cay lila iai HYT1O8 nãng suAt 
lila binh quân dat 83,25 tWha 

1.400 1.600 

Chuyn giao các quy trinh k thut 
phii hqp vói diêu kin canh tác iiia 
lai, ngO lai phil hçrp vài diu kin 
canE tác cüa nông dan gOp phn nãng 
cao thu nhp cho dông bào dan tc 
thiêu s ti huyn KrOng NO, tinE 
Dk Nông 

Ung dung khoa hc cOng nghê xây 
drng mô hmnh san xut giông,trông 
thuong phm và tiêu thi Gac lai 
bn vüng tai  tinE Dk NOng 

30ha  

i) 01 Mo hinh san xut gi6n gc lai 
trong nhà hrài quy mô 1.000 m san xut 
30.000 cay ging/nàm; ii) 01 Mo hInh 
san xut gc throng ph.m quy mô san 
xut hang tai  huyn Cu Jut và KrOng NO 
quy mô 30 ha, san lucrng 1.200 tn qua; 
iii) 01 mO hinh thu hoch, che bien va 
tiêu th san phm gc iai dat  600 tnInàm 

3.500 4.500 

Chuyn giao các quy trInh k9 thut 
phü hçrp vài diu kin canh tác gOp 
phãn nãng cao thu nhp cho ngu&i 
dan 
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Stt Dir an Quy 
mo 

Kt qua 
- 

Ngun vn 
(long) 

(triu 

Dutu 
Hiu qua 

Sir 
nghip 

ifng thing tin b k thuât XiY 
dung mO hInh lüa cht hrcing cao t?i 
vñng san xut lüa nuâc huyn 
Krông No, tinh Dk Nông 

120ha 

i) Xây drng 120,0 ha mO hInh thâm canh 
tng hç gi6ng lüa LCH37 và LTh3 1 d?t 
nàng suat trung bInh 7,17 t.nTha, tng san 
hrçmg dat 860,58 tin; ii) Dào t?o  cluçrc 10 
k5' thut viên co so 

2.000 1.500 

Chuyn giao và tip nhn thành cong 
thrqc quy trInh k9 thut thãm canh 
tng hcip ging hia cht lucmg tt'r 
khâu gieo s, chAm sOc, quán 1' sâu 
hi tng hçrp, quãn 1' dinh dung 
tng hçip, thu hoch, bão quãn ging 
lüa LCH37 và LTh3 I 

5 
Xây dung mO hmnh san xuât ho tiêu 
theo chui giá tn t?i  huyn Dk 
Song, tinh Dãk Nông 

6 

U'ng thing tin bô Khoa hQc Cong 
nghé xây ding mô hInh bón phân 
thông qua nuOc tu&i cho cà phé 
tinh Däk Nông 

Den nay, dã có nhüng kêt qua tIch 
circ trong san xuât, nhãn rng ti da 
bàn trin khai 

H 
Linh vlyc chãn nuôi, nuôi tr1ng 
thüy san 

U'ng dung iin bô k5 thut xây 
thrng mô hinh nuOi ong mt và so 
che san phãm theo huOng san xuât 
hang hóa ti Dk Nông 

Xây dung 10 mO hinh nuOi ong, khai 
thác, so ch bào quãn mat ong; xây thrng 
mO hInh tinh l9c giãm thüy phân mat ong 
vOi cong suât cüa may d?t  yêu câu (1.000 
tnInäm), mt ong thành phm dat tiêu 
chun xut khu 

4.430 1.100 

Ap dung các cOng ngh tiên tin xây 
dung vüng san xut và so ch các san 
phm ong mt d xuAt khu, dào t?o 
nguôn nhân hrc và xây dimg co sO 
4t chit k9 thut, dng thOi t?o  them 
vic lam, tang thu nhp cho ngu&i 
dan, gOp phn xOa dOi giám ngheo, 
n dnh d&i sng 0 da phuang 

2 

Xây drng mO hinh frng ding tin 
b k thut trong chãn nuOi bO tht 
theo huOng chAt luçmg cao tai  tinh 
Dk NOng 

MO hInh cái tao bO dja phuong bAngbo 
lai Brahman dã cung cp 9 bO drc giOng 
lai Brahman cht luçmg cao, phoi giong 
274 luçit bO cái, thii tinh nhân tao cho 121 
luçrt bO cái, be Iai sinh ra cO kh6i luçrng 
iOn hon bO dla  phuong 20 - 30%. 

1.120 1.440 
Nhân thüc cüa nguOi dan v k5' thut 
chãn nuOi, v béo, lai tao hO (là cO 
nhikng thay di rO net. 
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Stt Dir an 
mo Kt qua 

Nguàn vn (triu 
ding) 

Hiu qua 

nghiçp 
Dâutu 

Linh vijc cong ngh sinh h9c, 
Cong ngh ch bien 

Ap dmg cong nghê san xut ch 
phãm vi sinh da chüc näng và phãn 
bón hihi co vi sinh 4t da chüc 
nâng ti tinh D.k NOng 

Tip nhn vâ lam chü cong ngb san xut 
ch phm vi sinh 4t da chüc nãng và 
phân bón hüu co vi sinh vet; xay drng 
các mO hlnh sü dung ch phâm tai da 
phucrng 

1.740 760 

San xut ch phm vi sinh 4t chic 
nàng và phãn bón hihi co vi sinh 4t 
gop phn giãm chi phi trong trông 
trçt, dinh hrnrng phát triên nOng 
nghip bn vng 

TONG 15.620 22.900 



Phii hic 04. Các d tài nghiên c 
(Kern theo Báo cáo só41e3  -B  

yn giao khoa hçc - Cong ngh 
21 cza Ban Thzthng vy Ti'nh iy) 

Stt Ten Muc tiêu Kt qua Dánh giá 
Linh vljc trng trçt 

Nghiên cfru xay dung quy 
trinli phông chông bnh virus 
và mô hInh san xut tiên tin 
irên cay chanh day (Passiflora 
Edulis) 0 Dk Nông 

Xác dnh tác nhãn vâ tim ra nhfing giai 
pháp an toàn d quán 1' hiu qua bnh do 
virus và mt s6 djch hai quan tr9ng khác 
trên cay chanh dày. Tü do, xay dung mô 
hInh san xut chanh day tiên tin CO 

ding tin b k thut mang laj hiu qua 
cao và bn vfrng han 

Tio ra 01 quy trInh giám djnh bnh virus và 
01 quy lrInh phông chng bnh 
chanh dày; 02 mô hInh chanh dày cãi tin 
phuang thurc san xut truyn thông và mô 
hinh chanh day theo san xuât tiên tiên... 

Sau khi duoc dánh giá 
nghim thu, quy trmnh k5 
thuât và các phurng thi'rc 

X tiên tin duc 
ngu&i dan áp ding khá rng 
rãi 

2 

Nghiên ciru, üng dung mt s 
giai pháp khoa hQc, tong hçip 
clê tái canh sOm cay cà phê tai 
Dk Nông 

Quán 1' duvc tác nhân gay cht cay cà 
phê tái canh, d xut qui trInh trông 
canh sOm cay cà phê sau 6 - 12 tháng 
Dk Nông 

xây cluing duçc Quy trInh k5 thut trng tái 
canh sam cay cà phê sau 6-12 tháng có hiu 
qua k5' thut cao; 4 mô hInh (lhalmO hInh) 
tái canh sam cay cà phé sau 6-12 tháng có 
hiu qua k thut cao 

Duoc ngithi dan duy ti-i, 
phát trin khá tt 

Nghiên cfru k5' thut trông, 
chAm sOc và xir 1' cho cay 
hoa dào nO vào diing djp tt 
Nguyen dan ti mt s6 vüng 
sinh thai ti-en dia bàn tinh D.k 
Nong 

960 cay hoa dào các loai (4 ging: Dào 
BIch, dào phai, dào Bach). 

Cay hoa dào phü hçip vOi 
diêu kin khI hu th 
nhuOng D.k Nông và có 
kha näng rng ding trong 
thuc tin, ngithi dan chua áp 
thing d san xut 

Xây dvng  mô hInh (rug diing 
bã protein san xut tü men bia 
d phOng trtr rui diic qua gay 
hai trên mt so loal mu an qua 
và cay xoài t?i  tinh Dãk Nông 
Näm 2011 - 2012 

MO hInh si'r dung bã protein san xuAt tr men 
bia d phOng trü ruôi diic qua gay hi trên 
mt so Ioi mu an qua và cay xoài t4i tinh 
Dãk NOng, kt hcip tO chüc duçic 03 lOp tap 
hu.n huOng dn k5' th4t  cho bà con nông 
dan tham gia xây djng mô hInh vOi 120 h9c 
viên tham gia (ti các dja dim: thành phô 
Gia Nghia, xã Däk Gn, Däk Mu và xã Tam 
Thing, Cu Jut tinh DAk Nông. 
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Stt Ten Muc tiêu Kt qua Dánh giá 

Ung dmg ding b mt so tfl 
b k thut xây drng mô hInh 
san xut, ch bin cà phê theo 
huàng an toàn, bn rihig 

Khc phic duc tmnh trng nhãn ging 
truyn thông bang ht là chü yu (nhan 
gi6ng hihi tinh) 

Nông dan sü ding cong ngh nhân giong cà 
phê bang phucing pháp nhix ghép, dang dan 
ph bin và ing ding rng rãi nhu: phng 
pháp ghép nôi ng9n ma chi hép là mt 
don ngn thu tü yuan nhân chôi gbép, con 
gc ghép là cay trng ngoài ding (dê cái t?o  
vurn cay) 

Thit 1p mOt  so vithn nhân 
chôi giong cao san nhi 
TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, 
dã giüp nông dan üng diing 
hiu qua cao 

Linh vy'c chàn nuôi, nuôi 
trng thüy san 

Nghiên cüu rng dpng mt s6 
hoc mon sinh san và xây dmg 
cong thc lai t?o  d nãng cao 
cht hrçing dan bO trén dia bàn 
tinh Dk Nông 

Xây drng các cOn thüc lai tio và cong 
thirc hoOc mOn den kêt qua dông du,c 
ding bat cãi thiên ducic th tr?ng, chat 
hrçmg, nãng suât dan bô dja phucmg len 
40-50% và phát trin chãn nuOi bO thit 
theo huàng chat hrçmg cao trên dia bàn 
tinh Dk Nông 

Xây dung thành cong mO hInh cái tao bO dia 
phucmg theo huàng bO thit chit hrcmg cao 
vai quy mO 2 con bO due ging Zebu 
(Brahman) và sü dicing các boa hOc mOn sinh 
san gay dông diic dng bat dôi vài 100 con 
bO cái dja phuong duoc phôi gi6ng theo 
phumg an nháy trirc tip hoàc gieo tinh 
nhân tto d to dan bô lai hu&ng tht 

Dn nay, mO hinh vn dime 
duy tn và nhân rông a dia 
bàn huyn D.k Mu. 

III Linh viyc Thüy lçi 
Nghiên ciru dánh giá tài 
nguyen nu&c mat, d xuât các 
giãi pháp khai thác hçrp l' 
phic vi phát trin kinh tê xa 
hi rOng DOng Bc tinh Dk 
Nông 

Các chi tiêu kinh t, k5 thut, các giái pháp 
cOn ngb d nâng cao hiu qua sir dung 
nguOn nuâc cüa lliu vrc duçic nghiên cüu. 

Dê tài cO uimg dimg vào 
thujc tin nhung ô müc d 
chua cao. 

IV Linh virc Lam nghip 

Diu tra da dung sinh h9c h 
thirc 4t bc cao và xây dirng 

an thuc vat tai thng dc 
diing cãnh quan Dray Sap, xa 
Dã Sôr, huyn Krông NO, tinh 
Dàk NOng 

- Xác dinh din tich, dc dim các dang 
thám thuc vat tai  khu i*ng dàc thing cánh 
quan Dray sap. 
- Quy hoach và xây drng vuOn thrc 4t vài 
din tIch 102,88 ha. 
- Xây dung mt s6 tiêu bàn thrc vat. 

D d dg vào thirc 
tin nhung ô müc do chua 
cao. 
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Stt Ten Mizc tiêu Kt qua Dánh giá 

V 
Linh vrc cong ngh sinh 

. hçc, cong ngh che bien 

1fng dpng cong nghé sinh hoc 

tr01g iThi,
gioi (h1at 

cay lan Gain (Anoectochilus 
roxburghii) tai  tinh D.k Nông 

tJng ding cong ngh sinh hQc trong nhân 
giông cay Lan gâm và thun hóa cay con 
sau nhân gi6ng Invitro, t?o cay giông có 
cht luçrng t& nhni gop phn cong tác 
báo tn ngun gen, da dang hOa cay 
trng, da dang hOa san phm nOng ng1:iip 
t?i tinh Dãk Nong 

1.200 binh gi6ng Lan gm (Erlen 250m1) dat 
tiêu chun cay sch bnh, chiu cao 2 4 cm; 
s lálcây 2 2; 9.600 cay ra ngôi ngoài VUOfl 
uam dat tiêu cbuAn 3 -4 lálcây, cao 5-7 cm; 
02 mO hmnh trng thu nghim cay Lan gm 
trong nhà hrâi và ban thüy canh trong nhà 
kInh... 

Hiu qua di v&i mô hInh 
trng thir nghim không cao 

2 

Hoàn thin qui trinh san xut 
pipenne và tIch hçcp cOng 
ngh thu tinh du trong qua 
trInh ch bin tiêu tr.ng 

Hoãn thin quy trInh cong nghê mn san 
xut tiêu träng cht hang cao bng hai 
qua nhit; nghiên ciru, ch tao thit b 
tIch hcip viii thit bi ch bin tiêu trng d 
tn thu tinh du tiêu và hoãn thin quy 
trInh san xut Piperine chit hrçmg cao tir 
phê, phii phm trong qua trInh ch bin 
tiêu trâng 

San xut 100 kg Tiêu trng cht hrçing cao; 
20 lit Tinh dAu tiêu; 5 kg Piperine cUng các 
quy trInh san xuAt, tiêu chuân co so dôi vOi 
san phm h tiêu 

3 
Ung diing cOng nghê sinh hoc 
trong san xuât giông h 
(Piper nigrum L.) sch bnh 

Thu thp lua ch9n ducic 1-2 dông h6 tiêu cO 
khá nãng ch6ng chju bnh cht nhanh, cht 
chm; frng diing quy trInh nhân gi&ig h 
tiêu sach bênh bang cOng ngh nuôi cay mO 
t bào và san xut duçic 10.000 ging cay h 
tiêu bang phucing pháp nuôi cy mO t bào 

4 
Nghiên thu mt s bin pháp 
k5' thut báo quãn bo sau thu 
hoach 

Xây dung duçic qui trinh sa ch& xii '3" 
bao gOi, báo quán ba trng ti Däk NOng 
dam báo báo quãn 2 35 ngày; ti l thOi 
hông < 5%; dam báo duy trI cht hrcrng 
cam quan, dinh dueing và v sinh an toãn 
th?c phm; 

Xây dim 01 quy trmnh cOng ngh xu lr chin 
qua bci trOng tai Dk NOng v&i t)' l chin du 
trén 95%, dáni báo chat hucmg cam quan, 
dinh duOng và v sinh an toàn thirc phm; 
Xay dirng duçic 02 mO hinh üng diing k5' 
thuât sa ch& xu 1', bao gOi, báo quán qua 
bci; qui mO vra và nhô; dam b các mO 
hmnh cO hiu qua kinh tê, k5 thut và khã 
näng nhân rng 
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Stt Ten Misc tiêu Kh qua Dánh giá 

5 
Nghiên cüu mg ding cong 
ngh nano trong canh tác cay 
bo t?i  tinh Dk Nông 

Ch to duçic b phãn bón lá nano vi 
hiçing gm 4 Ioi và xây dmg thrçcc quy 
trmnh sü dung trong canh tác cay bci và 
ch phm nano báo v thuc vt và quy 
trInh sü dung d hn ch tác hai  cüa cac 
nam gay các bnh than thu và bnh thôi 
than thôi trái, bênh ghê vO qua cho cay 
bo 

6 

Diu tra, dánh giá và xây 
dirng rnO hInh san xut xoài, 
bci, sâu riêng an toàn theo 
chu6i giá lij hrnrng t&i xuât 
khu trên dia bàn ti 
Nông 

Xây thjng mô hInh dé d xut các giãi 
pháp, du báo các vüng trng có trin 
vng cap ducic ma so vñng trng và 
chuyên giao các quy trInh, cong ngh 
phát trin san phm xoài, bci, su riêng an 
toàn theo chuôi giá tn, huâng dn xut 
khâu 

7 
Tao 1p và quán 1' chi dn da 
1r "Däk Nông" cho san pham 
tiêu cüa tinh Däk NOng 

Tao 1p thành cOng chi dn da 1 "D.k 
NOng" cho san phm h tiêu thuang 
phm cüa tinh Däk Nông và thit 1p mô 
hinh quán ir chi dn dja 1 phü hqp và 
hiu qua trên thirc t nhm duy tn danh 
tieng san phâm, nâng cao giá tn thuung 
phãm, tao diu kin quãng bá san phm 
qua do mô rng thj tru&ng, gop phn phát 
trin kinh t xã hi cüa da phuang, nâng 
cao dn sng ngu?n dan san xut và kinh 
doanh h tiêu 

8 
Chin lucic phát trin nông 
ngbip cOngngh cao cUa tinh 
Dãk Nông den nãm 2020 

- 

Cung cp duçic chin luoc phát trin phü 
hcip, d xây dirng nn nông nghip phát trin 
toàn din theo huâng hin dai,  ben vüng, cO 
khã näng canh  tranh dua trên nn tang cüa 
nn nông nghip san xut hang hOa sü ding 
cong ngh cao nhm gOp phân phát triên 
kinh t - xã hi cho tinh Däk Nông 
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Stt Ten Myc tiêu Kt qua Dánh giá 

Ng1iên cñu d xut mt s 
mô hInh lien kêt san xuât 
nông nghip chil 1c và dira ra 
các giãi pháp dy mnh san 
xuât nông nghiêp tai tinh Dãk 
Nông 

Xây ckrng các mô hInh lien kt san xuAt 
kinh doanh theo chui á tn nhãni gia 
thng giá trj san xuât các san phm nông 
nghip; D xut h th6ng các giái pháp 
và diêu kiên thuc hiên nhàni khuyên 
khich lien kt san xuât nông nghip 

Thông qua phát triên lien 
kêt nhäm thüc dy vic cái 
tin chuôi giá trj, thng giá tij 
tang them cho các san phâm 
nông nghip cüa tinh Däk 
Nông. 



Phi luc 05. Mt s mô hIn 
(Kern theo Báo cáo só,IA3 -B  

ng 'ir,p 

U'  jtL4CY1  
iing cong ngh cao tiêu biu 
21 cta Ban Thwàng vy Tinh üy) 

STT Ten mô hInh nông nghip cong 
ngh cao 

/ 
Thông tin san p ói'cI1ü yejici) Dia dim Ten chü co s(i và doanh 

nghip co sô, doan ip" 

I Trng trçt 

I Trang trai Gia an Màng c'iit, Ba, Su riêng... Bon Srêii, Dãk Nia, Gia Nghia Trn Quang Dông 

2 Trang trii Gia trung Su riêng, Ba, Chôm Chôm... Bon Srêii, Dãk Nia, Gia Nghia Nguyn NgQc Trung 

Cong Ty TNHH Trang tr?i xanh Thu 
Thuy 

Tiêu, dâu tây cà chua. .frng dpng 
cong ngliç cao 

Thôn 10, Nârn N'Jang, Dk Song Dinh Xuân Thu 

4 HTX Nong nghiçp Cong Bang Ca phe 
Thôn Dirc An, xã Thuân An, 

huyn MII Nguyen Huu Ha 

5 HTX Xoài D.k G.n Xoài 
Thôn B.c San,xãDk Gn, 

Ha Quang Dao 

6 HTX Nông lam nghiêp Dk Mu Su riêng 05A DIrc Doài, fXrc Minh, D.k 
Vô Thanh Danh 

HTX NOng nghiêp TMDV 
DANOFARM 

A A Dçt tho cam, may tre dan Xa Quang San, huyçn Dak Glong Ta Th Lien 

8 T hçip tác Ruçiu c.n D.k Nia Rixcru cn Xã Dk Nia, TP Gia Nghia H' Mai 

9 T Hçip tác Th c.m Dk Nia Dt th cm Xã D.k Nia, TP Gia NghTa H' BInh 

10 Trang tr?i  Quang Sang Nông nghip h&u ca Xã Quàng San, huyn D.k Glong Ngo Thanh Sang 
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STT 
Ten mô hInh nông nghip cong 

ngh cao 

i 
Thông tin san pfiâm chü y& cüa 

co s(v, doanh nghip 
Dia dim Ten chü co sr và doanh 

nghip 

11 Trang tri Thiên Nhiên Rau XA Quáng Khê, huyn Dk Glong Tr&n Ng9c Tuyn 

12 
T hcip tác Th cm Bon Pi Nao, X 
Nihan Dao 

Dêt th cm Xã Nhãn Dao, huyên Dk R'lAp H' Jon 

13 Trang tri ong tam 
San xuAt dua hrôi dat tiêu chu.n 

ViêtGAP 
. 

Xa Dak Gan huyçn Dak Mi! Nguyen The DQ 

14 Hoat Sen 
San xut dua krm, thu tay cOng nghç 

Phuing Nghia Dirc TP Gia Nghia Nguyn Thi NgQc Sen 

15 
Cira hang và co so san xuât mu hüu 
co Bach Thao 

Rau hun co Bach Thao 
T 4 phu&ng Nghia Phü TP Gia 
Nghia 

Tnrcmg Thi Dam Tuyet 

16 
Hçp tác xã san xuât nông, lam 

nghip hü'u co Quãng Phü 
Cam, qurt 

ThOn Phii Thun, xã. Quang Phü, 

huyn KrOng No 
Nguyn Thj Mai 

II Chin nuôj 

I 
COng ty TNHHMTV san xuAt 
NNCNC TM-DV-DL nguyen thãnh 
phát 

Khu NN CNC kt hqp vOi du ljch 
sinh thai nuôi cá chép, rô phi, tram, 
chép...; Ga vt phuc vi du !ch 

Xã Dãk Wer, Dãk R'Lp Nguyn Trung Thành 

2 Nông ng1iip hiru co kt hçip du Uch i, xoài, nuOi d& kh, rn môi... P. Nglila Düc — TP Gia Nghia Lé DInh H 

3 Trang tru de Duy Hung Nuoi de va tieu him co 
ThOn 7 xã Dk Ha huyên DAk 

Glong Nguyen Th Lç 



Phit hic 06.Danh 
(Kern theo Báo cáo so I4% 

sao San phm OCOP 
021 cüa Ban Thw&ng vy Tinh zy) 

TT Don v  tham gia s 
lirQng Ten são pha chi S lien h Ten di din Ghi chá 

I Huyn Cir Jut 4 

1 Cong ty TNHH MTV Ha Van 1 Hat diu rang mu6i 
Thôn 2, Tam ThAng, Cu 

jut 0935952858 
Trinh Thj Ngoc 
Van 

SP dat 3 
sao 

2 Ca sâ san xuAt bO khO DücTâm I Khô Bô 
Thôn 2, Tam ThAng, Cu 

jut 
0934120299 D Düc Duang SP dat 3 

sao 

3 HTX Nông nghip Tin Thaflh 1 
Ca phé bt (FOT 48 

COFFEE) 
Xã Cu Knia, huyn Cu 

Jut 
0969739770 BüiXuânNghia SP dat 3 

sao 
Hqp tác xã NOng lam nghiêp 
Nam Ha 

B G& ên nh 
T dan ph6 5, thj tran 

Tling, huyn Cu Jiit 
0911773447 Mn DInh Luçing SP dat 3 

sao 

11 Huyn Krông No 5 

1 HTX Tin True Coffee 1 
Ca phê bt Tin True 

Coffee 
T 4, Dàk Mâm Krông 

No 
0913456239 Hôlr9nglIn SP dat 3 

sao 

2 
HTX PTNN Cong Bang Thanh 
Thai 

2 
Ca phê bet, cà phê tii 

lç)c 
Thôn ThànhThái, Nam 

Nung, Krông NO 
0886309707 Lang The Thành SP dat 3 

sao 

3 HTX NN Buôn Choah 1 Gao Buôn Choah 
xã Buôn Choali, huyên 

KrOng No 
0973911074 Büi DInh Kiên SP dat 3 

sao 

4 HTX SX lüa gao Buôn Choah 1 Gao ST 24 Krông No 
xã Buôn Choah, huyn 

Krông No 
0975545545 Dinh Dàng Linh SP dat 4 

sao 

III Huyn Dàk Mu 13 

1 Ho Ba trái vi 1 Qua ha Dãk lao, Dãk Mu 0972584979 H Van Hoan SP dat 3 
sao 

2 Cong ty TNHH bang Phát 2 Ca phé bet, cà phê hat Due Minh, Dàk Mu 0935654403 
Twang Thj Thanh 
Iam 

SP dat  3 
sao 
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TT Don vj tham gia hrçrng 
Ten san phn( ( ; I1)j cI 

. 
S6 lien h Ten di din Ghi chü 

3 Trang trai bu&i Hái Nguyen 1 Bu&i rut hong Dak SXk,'Dak Mu 0983555146 Nguyn van Dam SP dat  3 
sao 

4 

Cong ty c phân thucrng mai 
SaChi Tây Nguyen 

1 Dâu sachi 
Thôn Dirc an, Thuãn An, 

huyn Däk Mu 
0943765858 Büi Thi Kiu Xuãn SP dat 4 

sao 

Cong ty cô phân thung mai 
SaChi Tây Nguyen 

Hat sachi nhân trng, 
Ngü côc sachi, Trâ 

sachi, Hat  sachi rang 
giôn. 

Thôn Diic an, Thun 
huyn Dàk Mu 

0943765858 Büi Thi Kiu Xuân SP dat  3 
sao 

5 HTX NN Cong bng Thun An 1 Ca phê bt 
Thôn Düc an, Thuân An, 

huyn Dk Mu 0905229113 NguynHiaHa SP dat 4 
sao 

6 
HTX NN DV TM Nguyn 
Cong 

Tiêu dO Kiên Kiên 
xã Düc Minh, huyn 

Dãk Mu 
0963377345 Nguyn COng 

Khanh 
SP dat  3 

sao 
Doanh nghip tu nhân Nguyn 
Gia 

1 
Mt Ong nguyen cht 

Däk Mu 
Thôn Thanh Lam, xã Due 

Minh, huyn Dãk Mu 
0913479491 Nguyn Ngoc Phc SP dat 3 

sao 

8 
Cong ty TNHH mt thãnh viên 
Ca phê Huong Qué D.k NOng 

Ca Cao bt HrnYng quê 
Dk Nông 

S 198, thôn Drc An, xã 
Thuân An, huyn D.k 

Mu 
0976747938 Nguyn Van Qu' SP dat  3 

sao 

IV Thành Ph Gia Nghia 6 

1 Cty c phn Godere 1 Ca phê bOt  Godere 
Phthng NgMa Tan, Gia 

Nghia 0911265999 Trn Dinh Dinh SP dat 3 
sao 

2 Trang trai Gia An I Qua Mäng cit 
Bon Sreu, Däk Nia, Gia 

Nga 
0938200782 Trn Quang Dông SPdat3 - 

sao 
Cong t' TNHH TM XNK 
Macca Sachi Thinh Phát 

1 Hat Macca sy 
37 Nguyn Van Tri, 

Nghia Trung, Gia Nghia 
0942159551 Nguyn Thj NgQc 

Hucing 
SP dat 3 

sao 

4 H Kinh doanh trà Mãng cu 1 Trà mãng cu Nghia Düc, Gia Nghia 0968,462,562 Lé Th Ly Na SP dat 3 
sao 

5 Trang Trai Gia Trung I Qua Su Riêng 
Bon Sreu, Dãk Nia, Gia 

Ng,hia 0869549549 
Nguyn Ng9c 
Trung 

SP dat  3 
sao 
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TT Don vj tham gia 
A So 

hrqng 
Ten san phm DIa chi S lien h Ten di din Ghi chá 

6 
Cong t' TNHH MTV TM - DV 
An Phát 

I Hat Macca sy 
T 4, NghTa Trung, Gia 

NghTa 
0983086092 Trn Thi Diu SP dat  3 

sao 

V Huyn Dàk Song 6 

HTX NN h&u cci - dich vu Boa 
Phát Dãk Song 

I Su riêng tll(fl 
xã Thuân Hanh,  huyn 

Dak Song 
____ 0976584444 Nghiêm Xuân 

Thing 
SP dat  3 

sao 

2 Ho kinh doanh Trn V5n Hi 1 
Trà Nm Dông trüng 

H Tháo 
xà Th4n  H, huyn Dãk 

Song 
0347475542 Trân Van Hôi 

SP dat 3 
sao 

Ho Kinh doanh Nguyn Hihi 
Tun  

1 Ca phê bt STAR 
TT Düc An, huyn Däk 

Song 
0972893959 
0833764476 

Nguyn Hihi Tu.n 
SP dat 3 

sao 
HTX TMDV ch bin san xut 
nông ngIiip Doàn Kt 

I Ca phé bt Rirng lanh 
xã Nam Binh, huyn Dàk 

Song 
0969659179 LuuNhuBInh 

SP dat 3 
sao 

Cong ty CP Du Pr và XNK An 
Phong Däk Nông - Chi Nhánh 
Dàk Song 

I Ca phê bôt DANO 
xã Nâm N'Jang, huyn 

Däk Song 
0989660709 Nguyn Nho L' 

SP dat 3 
sao 

HTX NN TMDV hu cci 
Hoàng Nguyen 

I Tiêu khô Hru co 
xã Thuân Ha, huyn Dãk 

Song 
0985753584 Trn Thi Thu 

SP dat 3 
sao 

VI Huyn Tuy Due 5 

I 
Cong t' TNHH TM Doàn Gia 1 

Ca phê bt Doàn Gia 
Thucmg hg 

xã Dãk R'Tih, huyn Tuy 
Düc 

0093534678 DoànNg9cHiêu 
SP dat 3 

sao 

Cong ty TNHH TM Doàn Gia 1 Ca phé bt Doàn Gia 
xã Däk R'Tih, huyn Tuy 

Düc 
0093534678 Doàn NgQc Hiêu 

SP dat 3 
sao 

2 HTX NN Xanh Quãng trc I Hat Macca sy 
Bon Däk Hu't, xã Quâng 

Truc 
0365668071 Nguyn Anh Tuân SP dat 3 

sao 

Cong ty TNHH Dông trüng 
Tháo Nguyen JG 

1 
Ruau nAm DOng trüng 

ha Tháo 
Quãng Tam, Tuy Drc 0984747476 D Van Kiu 

SP dat 3 
sao 

4 Ca sà san xut Mac ca Nhu '' 1 Hat Macca sAy DAk Bukso, Tuy Düc 0935741990 TOn Nü Ngoc Nhu 
SP dat 3 

sao 
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TT Don vi tham gia 
So 

ltrqng 
Ten san phm D1a chi S( lien h Ten di din Ghi chü 

VII Huyn Oak R'lp 2 

1 Cong ty TNHH Hng Dirc 1 Hat Diêu rang muôi 
Thôn 6, xã Kin Thành, 

huyn Oak R'lp 
0988794868 

Nguyn Thj Minh 
Nguyt 

SP dt 4 
sao 

2 
Doanh nghip tu nhân Toàn 
Hng 

1 
Ca phê Natural Toàn 

Hng 
Thôn 3, xã Nhãn Ca, 

huyn Oak R'1p 
0965754699 TniangCôngToàn 

SP dat 3 
sao 

Tingcng 41 
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