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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy 

về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến 

bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo 

chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế. 

 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh 

ủy về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến 

bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, 

tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế; UBND tỉnh xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU: 

1. Mục tiêu: 

a) Mục tiêu tổng quát: 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp gắn với 

xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững 

dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, 

nông nghiệp sạch. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, 

các sản phẩm nông sản có năng suất, chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh, đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và hướng tới 

xuất khẩu. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trên cơ sở phát triển các doanh 

nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, các trang trại có sự hợp tác, liên kết sản xuất chặt 

chẽ theo chuỗi giá trị, tạo ra các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của địa 

phương có giá trị kinh tế cao.  

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 bình 

quân đạt 3,5%-4,0%/năm; đóng góp khoảng 20% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; 

giai đoạn 2026-2030 đạt 3-3,5%/năm; đóng góp khoảng 15% trong cơ cấu kinh tế 

của tỉnh.  

- Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức 

hợp tác và liên kết đaṭ 35% và năm 2030 trên 50%; sản xuất theo quy trình sản 

xuất tốt (GAP) hoặc tương đương đạt 20% và năm 2030 trên 40%. 

- Đến năm 2025, có ít nhất 05 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh được 

công nhận nhãn hiệu và thương hiệu; điều chỉnh, bổ sung vào danh mục một số 

sản phẩm mới từ nhóm cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh. 

- Đến năm 2025, giá trị sản phẩm thu được bình quân 01ha đất trồng trọt, 

mặt nước nuôi trồng thủy sản chủ lực, đất rừng trồng sản xuất tăng gấp 1,3 đến 1,5 
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lần; giá trị sản phẩm thu được bình quân: 01ha đất trồng trọt đạt khoảng 85 triệu 

đồng; 01ha mặt nước nuôi trồng thủy sản chủ lực đạt 1,0 tỷ đồng; 01ha đất rừng 

trồng sản xuất đạt 120 triệu đồng; trong đó các sản phẩm chủ lực có chất lượng và 

giá trị kinh tế tăng gấp 1,3 lần so với năm 2020. 

- Nâng tỷ lệ tưới tiết kiệm nước đạt trên 15% tổng diện tích sản xuất đến 

năm 2025 và 30% đến năm 2030. 

- Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa đồng đều vào các khâu sản xuất từ làm 

đất đến thu hoạch, trong đó làm đất đạt 100%; khâu gieo trồng, chăm sóc đạt 50-

70%; khâu thu hoạch đạt 80-100%. 

- Tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo đến năm 2025 khoảng 80%. 

- Đến năm 2025, có trên 150 hợp tác xã nông nghiệp (thành lập mới 30 hợp 

tác xã nông nghiệp) và 110 tổ hợp tác nông nghiệp hoạt động. 

- Đến năm 2025, số lượng doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động liên quan 

lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 15-20% trong tổng số doanh nghiệp đang 

hoạt động trên địa bàn tỉnh.  

- Đến năm 2025, thu hút 5-10 nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. 

- Đến năm 2025, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất 

dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt 35%. 

- Đến năm 2025, toàn tỉnh c ó ít nhất 50 sản phẩm OCOP được công nhận 

đạt từ 3 sao trở lên. 

2. Yêu cầu: 

- Nhằm tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả 

Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tập trung 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và 

công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản 

phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế. 

- Kế hoạch xác định các nhiệm vụ chủ yếu, có phân công cụ thể để chỉ đạo, 

tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn 

gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại. 

- Yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch thực 

hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu và 

nhiệm vụ Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy.  

- Tạo sự thống nhất trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, các 

địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong quá trình 

tổ chức chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm. 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

“Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển 

nông thôn, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông 

nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân thông minh” (Trích Báo cáo chính 

trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII).  
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1. Các nhiệm vụ, giải pháp chung: 

- Tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các 

tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo 

chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế là nhiệm vụ quan 

trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện, cấp xã phải quyết tâm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực 

hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình và các nhiệm vụ được phân 

công tại kế hoạch này. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển 

nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn; quán triệt đầy đủ nội 

dung, ý nghĩa và các nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đảng bộ lần thứ XVII đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức các 

cấp, các ngành của tỉnh để hiểu, thực hiện cho đúng và để nhân dân, các hội đoàn 

thể biết, giám sát và đồng hành. 

- Công bố công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các quy trình, thủ tục 

hành chính, chính sách; đơn giản hóa các quy trình, thủ tục có liên quan lĩnh vực 

nông nghiệp.  

- Tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, 

người dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời điều chỉnh, 

bổ sung các chính sách, phương thức quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế. 

- Triển khai thực hiện các dư ̣án hỗ trợ , khuyến khích phát triển hợp tác , 

liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá tri ̣ ; thực hiện nhân rộng mô 

hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả ; hỗ trơ ̣các chương trình, dư ̣án phát triển trang 

trại trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ; triển khai thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP; hỗ trơ ̣phát triển sản phẩm và 

tham mưu tổ chức đánh giá phân haṇg và côn g nhâṇ sản phẩm OCOP kịp thời và 

chính xác.  

2. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 

2.1. Về tập trung rà soát quy hoạch, định hướng các khu, vùng sản xuất 

tập trung, chuyên canh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh: 

2.1.1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Tổ chức rà soát hiện trạng đất đai toàn tỉnh, trên cơ sở đó phát triển các 

vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh các sản chủ lực, đặc trưng (bao 

gồm các sản phẩm hiện có và nghiên cứu phát triển một số sản phẩm mới) đảm 

bảo phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết của từng vùng, địa phương.  

- Định hướng hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao: Vùng trồng lúa 1.700ha; trồng bắp sinh khối 900ha; trồng mía 700ha, 

trồng rau 600ha, trồng nấm 15ha, hoa-cây cảnh 400ha, hồ tiêu 300ha, cây ăn quả 

3.000ha, cây dược liệu 1.300ha; vùng chăn nuôi bò sữa 330ha; bò thịt, lợn 760ha; 

vùng nuôi tôm thẻ 600ha, tôm hùm 50ha, nhuyễn thể 50ha và vùng sản xuất muối 
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ứng dụng công nghệ cao 50ha; rà soát khoảng 300ha đất ven biển phục vụ phát 

triển nuôi trồng thủy sản trên cạn ứng dụng công nghệ cao; vùng Nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 1.000ha vùng biển mở. 

- Tích hợp các quy hoạch nông nghiệp vào quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Xây dựng hoàn thiêṇ và triển khai thưc̣ hiêṇ chính sách hỗ trợ Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030; chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực phù hợp. 

- Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 để 

phát triển cơ giới hóa, tư ̣đôṇg hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản 

trong hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp̣, hợp tác xã nông nghiệp, tổ 

hơp̣ tác, trang traị theo hướng hiện đại, thông minh, hiệu quả, an toàn và bền vững. 

2.1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: Tích hợp các quy hoạch nông nghiệp vào quy hoạch tỉnh Phú 

Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2.1.3. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành: 

- Duy trì ổn định hiện trạng, từng bước giảm diện tích một số cây trồng chủ 

lực của tỉnh (lúa, mía, sắn...), để tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, xây dựng vùng sản xuất tập trung. Nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích 

đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tập trung 

nghiên cứu, hình thành các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm có giá trị kinh tế 

cao tại một số địa phương như: Sầu riêng, bưởi, cam quýt, bơ, xoài, khóm... tại 

các huyện: Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa,...; trồng rau sạch tại thành 

phố Tuy Hòa và các huyện: Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An,...; trồng hoa, cây cảnh tại 

thành phố Tuy Hòa và một số địa phương. 

- Ưu tiên phát triển chăn nuôi tập trung tại các huyện, xã miền núi và nhất là 

các vùng chăn nuôi tập trung; đồng thời có giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

nông hộ theo hướng chăn nuôi hữu cơ, sinh thái, bảo đảm vệ sinh môi trường.  

- Đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế rừng nhằm cải thiện năng suất, tăng 

sản lượng khai thác gỗ rừng trồng; cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; đảm bảo độ che phủ rừng đến năm 2025 là 48%. 

- Sắp xếp lại lồng bè nuôi trồng thủy sản, phát triển nuôi trồng hợp lý và 

nâng cao chất lượng, thương hiệu; đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ phù hợp quy 

định quốc tế. 

2.2. Về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công 

nghệ vào các khâu sản xuất nông nghiệp: 

2.2.1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và ứng dụng công nghệ 

mới trong thâm canh cây trồng vật nuôi bền vững, thích ứng với biến đổi khí 
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hậu, ưu tiên cho công nghệ sinh học, công nghệ hướng đến sản xuất sạch, 

hữu cơ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; ưu tiên thực 

hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, dự án hỗ trợ chuổi giá trị sản xuất  trong 

nông nghiệp do doanh nghiệp, hợp tác xã chủ trì. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lựa chọn, nghiệm thu các nhiệm vụ 

khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; ưu tiên các nhiệm vụ gắn với dự 

án sản xuất thử nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp 

ở địa phương; khuyến khích nhân rộng các kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ, 

mô hình có kết quả tốt; chuyển giao, áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với tình 

hình thực tế. 

- Khuyến khích các tổ chức , cá nhân tự tổ chức nghiên cứu , chuyển giao 

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2.2.3. Giao Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chủ trì, 

phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương: 

- Tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao tỉnh.  

- Kêu gọi thu hút các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực 

nông nghiệp; ưu tiên công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong 

sản xuất nông nghiệp. 

2.2.4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Tập trung ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế 

vượt trội, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất 

giống; ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các giống lúa, mía, sắn… 

mới có năng suất, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2025, tăng năng suất lúa, 

mía, sắn… bình quân toàn tỉnh lên trên 5% so với hiện nay và phấn đấu trên 10% 

sản lượng lúa gạo chất lượng cao. 

- Áp dụng các công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước đạt khoảng 30% 

diện tích cây trồng. 

- Tiếp nhận, nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án khoa học công nghệ, 

mô hình có kết quả tốt; chuyển giao công nghệ tiên tiến đến cấp cơ sở thực hiện. 

- Xây dựng chính sách khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa, hỗ trợ các thành 

phần kinh tế tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ 

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát 

triển thương hiệu, tham gia vào mạng sản xuất theo chuỗi giá trị trong và ngoài nước. 

2.2.5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Phát triển mạng lưới công nghệ thông tin hỗ trợ người dân ứng dụng 

trong quá trình sản xuất, tiếp cận thành tựu khoa học kỹ thuật, theo dõi thông 

tin thị trường để đưa ra định hướng sản xuất hiệu quả. 
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- Thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp; triển khai các giải pháp trong lĩnh vực 

nông nghiệp công nghệ cao tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy 

mạnh ứng dụng các công nghệ thông minh và các thiết bị IoT (mạng lưới các thiết bị 

được kết nối với Internet) vào khâu sản xuất, chế biến, nâng cao năng suất lao động. 

- Tạo điều kiện cho các hộ nông dân tham gia trực tiếp các sàn giao dịch thị 

trường thương mại điện tử trong và ngoài nước; trước mắt đối với sản phẩm tôm hùm 

và cá ngừ đại dương. 

2.2.6. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành, địa phương: 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân 

và hỗ trợ nông dân kết nối, tiếp cận với các dịch vụ khoa học công nghệ. 

- Nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đaṭ 80%; năng suất lao động 

nông lâm thủy sản tăng gấp 1,4 lần so năm 2020.  

2.3. Thúc đẩy cơ giới hóa, tự động hóa nông nghiệp và phát triển công 

nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và dịch vụ logistic: 

2.3.1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào các khâu sản xuất, bảo quản, chế 

biến nông sản, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi.  

- Phát triển các hình thức kinh doanh dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp và 

đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa lớn trong 

nông nghiệp. 

3.3.2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương: 

- Phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với phát triển các vùng sản 

xuất nguyên liệu tập trung. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ 

cao thân thiện với môi trường và hệ thống quản lý chất lượng hiện đại trong bảo 

quản, chế biến nông sản. Đa dạng hóa sản phẩm chế biến, tăng tỷ trọng chế biến sâu, 

chế biến tinh, chế biến công nghệ cao; tăng chế biến từ các phụ phẩm nông nghiệp, 

nâng cao giá trị gia tăng; đảm bảo kiểm soát được chất lượng, an toàn thực phẩm 

phục vụ tốt cho nhu cầu thị trường và bảo vệ môi trường.  

- Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, 

nhất là phát triển công nghiệp cơ khí hóa, tự động hóa phục vụ sản xuất nông 

nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản . 

- Phát triển các dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tại 

một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh tế, thương mại của hàng nông lâm sản. 

3.3.3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

Ưu tiên thu hút dự án sản xuất, chế biến nông sản hướng đến xuất khẩu gắn 

với vùng nguyên liệu như: Chế biến hoa quả, đóng gói trái cây; chế biến gạo, tinh 
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bột bắp, sản phẩm gia súc, gia cầm, gỗ; sản xuất thức ăn tổng hợp cho gia súc, gia 

cầm;... và chế biến sản phẩm đặc sản của địa phương (thịt bò, cá ngừ, gạo đỏ Tuy 

An, khóm dứa Đồng Din, bơ Sơn Thành, muối Tuyết Diêm...) phục vụ thị trường 

nội địa.  

2.4. Mở rộng quy mô, diện tích sản xuất sản phẩm sạch, triển khai đồng 

bộ và quyết liệt các giải pháp đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm: 

2.4.1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành: 

- Phát triển các vùng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch 

bệnh, an toàn sinh học, nhất là ở các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng sản 

xuất nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến.  

- Xây dựng các vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại các huyện: Tuy An, 

Phú Hòa, thị xã Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa; hình thành một số vùng sản 

xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại các huyện miền núi. 

- Chăn nuôi bò, lợn, gà theo hình thức tập trung quy mô công nghiệp gắn 

với kiểm soát an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học chiếm khoảng 60-70% tổng đàn; 

diện tích nuôi thủy sản áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP chiếm 50-60%.  

- Giảm sử dụng các loại phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật; tăng cường 

hệ thống kiểm soát dịch hại, dịch bệnh và có biện pháp phòng ngừa, phòng trừ hiệu 

quả để nâng cao chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nông sản. 

2.4.2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và cung 

ứng giống, vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; 

kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các chế phẩm, hóa chất độc hại, chất phụ gia, chất 

cấm trong sản xuất và bảo quản nông sản. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế 

biến, kinh doanh nông sản. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ mô hình chuỗi 

cung cấp thực phẩm an toàn từ nông sản. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình kinh tế hộ thông qua liên kết giữa 

những người nông dân để tập trung ruộng đất và tổ chức lại sản xuất theo hướng 

chuyên canh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, để đồng bộ việc áp 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, quy trình sản xuất tiên tiến, có sự  

hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã từ sản xuất, bảo quản, chế biến, thu mua đến 

tiêu thụ theo chuỗi giá trị. 

2.4.3. Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Tuyên truyền, vận động hộ cá thể, tổ hợp tác và cá nhân thành lập hợp tác 

xã, các hợp tác xã thành lập liên hiệp hợp tác xã; củng cố, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động liên kết theo chuỗi giá trị gắn 

với phát triển sản phẩm chủ lực ở địa phương. 
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- Vận động thành lập 30 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới (trong đó có ít nhất 

05 hợp tác xã khai thác thủy sản).   

2.5. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản 

xuất, liên kết theo chuỗi giá trị:  

2.5.1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo môi trường đầu tư thông 

thoáng, thuận lợi, đảm bảo mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, mọi 

lĩnh vực được tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

- Đến năm 2025, thu hút thành lập mới 1.200 doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp. 

2.5.2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, có sự liên kết, hợp tác với doanh 

nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi giá trị nhằm khai thác tiềm năng đất đai, lao động, 

vốn, kinh nghiệm sản xuất. Xây dựng mối liên kết giữa các xã, huyện tương đồng 

về điều kiện sản xuất để tạo ra khối lượng lớn các sản phẩm có cùng lợi thế so 

sánh, tăng tính cạnh tranh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, 

liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự liên kết, 

tham gia của các tổ chức hội, đoàn thể,... Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình 

kinh tế hộ thông qua liên kết giữa những người nông dân để tập trung ruộng đất và 

tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên canh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa 

quy mô lớn, để đồng bộ việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, quy 

trình sản xuất tiên tiến, tạo ra sản phẩm đủ lớn, đồng nhất về chất lượng, gắn với 

hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã từ sản xuất, bảo quản, chế biến, thu mua đến 

tiêu thụ theo chuỗi giá trị. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ngành nông nghiệp chuyên 

nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.   

2.5.3. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành, địa phương: Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân 

lực của ngành nông nghiệp, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục 

vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Chú trọng đào tạo nghề cho lao 

động nông nghiệp, nông thôn gắn với nhu cầu thị trường, doanh nghiệp, hợp tác 

xã, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn. 

2.5.4. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành: Thí điểm xây dựng ít nhất 01 mô hình cánh đồng lớn có quy mô phù 

hợp để triển khai ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa, khoa học công nghệ vào sản xuất 

theo hình thức liên kết hợp tác xã và các hộ gia đình. Trên cơ sở đó tổ chức đánh 

giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng. 
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2.6. Tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và mở 

rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản: 

2.6.1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Tăng cường hỗ trợ đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ sản phẩm, 

bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm; xây dựng bao bì, nhãn mác, tem truy 

xuất nguồn gốc. Nghiên cứu xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật cấp địa 

phương cho nông sản. Đến năm 2025, có 60% số sản phẩm chủ lực, đặc trưng, 

tiềm năng của tỉnh được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công nghiệp, trong đó 

có 80% sản phẩm có bao bì, tem nhãn riêng. 

- Xây dựng 10 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh được công nhận nhãn 

hiệu và thương hiệu. 

2.6.2 Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương: 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, thông tin, dự báo thị trường để định hướng 

kế hoạch sản xuất và xúc tiến thương mại, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm 

nông nghiệp của tỉnh.  

- Chú trọng xây dựng các kênh tiêu thụ, kết nối cung cầu giữa vùng sản xuất 

với hệ thống phân phối ở cả trong và ngoài nước. Hỗ trợ nông dân kết nối với các 

doanh nghiệp chế biến, hệ thống tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành mạng 

lưới sản xuất và chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.  

- Rà soát hệ thống tư thương trên địa bàn và khuyến khích phát triển thành 

doanh nghiệp nhỏ và vừa làm đầu mối thu mua, bảo quản, tiêu thụ hàng hóa cho 

nông dân. Hình thành một số điểm giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm đặc sản tại một số 

địa phương trong tỉnh. 

2.6.3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ 

lực, đặc trưng của tỉnh; chú trọng doanh nghiệp hóa sản phẩm, gắn sản phẩm nông 

nghiệp của nông dân với thương hiệu của doanh nghiệp tham gia liên kết.  

2.7. Phát triển kết cấu hạ tầng, huy động các nguồn lực phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực:  

2.7.1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Đa dạng các hình thức đầu tư, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển 

kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và hạ tầng thương mại ở nông thôn, đáp 

ứng yêu cầu của nền sản xuất nông nghiệp bền vững, hiện đại; trong đó tăng 

cường huy động nguồn lực cho đầu tư, phát triển ngành nông nghiệp thông qua 

hợp tác công tư trên cơ sở đảm bảo cân bằng, hài hòa, hợp lý lợi ích và chia sẻ rủi 

ro giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải. 

Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi đảm bảo chủ động tưới cho diện tích 

trồng lúa 2 vụ, cây trồng cạn có hiệu quả kinh tế cao, nuôi trồng thủy sản thâm 

canh theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và các công trình thủy lợi 
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phục vụ vùng khó khăn nguồn nước; các cảng cá kết hợp với khu tránh trú bão 

cho tàu cá; các tuyến kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển đảm bảo an toàn phòng 

chống bão lũ và thích ứng với biến đổi khí hậu; hệ thống giao thông nội đồng, 

đường điện phục vụ cơ giới hóa tại các vùng sản xuất tập trung, thâm canh. 

- Triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của 

tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung xây dựng các chương trình, 

kế hoạch thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

- Nghiên cứu xây dựng chính sách mới; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các 

chính sách đã có của tỉnh để thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách vào lĩnh vực 

nông nghiệp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với khả năng thực tiễn của địa 

phương như: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; hỗ trợ phát 

triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, phát triển làng nghề, ngành 

nghề nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung đất đai. 

2.7.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Huy động m ọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, 

nông thôn và hạ tầng thương mại ở nông thôn đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất 

nông nghiệp bền vững, hiện đại. 

- Tham mưu cân đối nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng tạo động lực cho 

phát triển sản xuất. 

2.7.3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: Xây dựng chính sách khuyến kích người dân tập trung ruộng 

đất để hình thành vùng sản xuất lớn, tập trung phục vụ cho công nghiệp hóa nông 

nghiệp (sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản 

xuất nông nghiệp). 

3. Nhiệm vụ và giải pháp tập trung thực hiện ngay trong năm 2021, 2022: 

3.1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Tập trung rà soát các quy hoạch ngành nông nghiệp để tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

- Xác định lợi thế của từng địa phương và nhu cầu thị trường, trọng tâm là 

các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của 

tỉnh, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chỉ rõ quy mô diện tích 

sản xuất đến từng địa phương.  

- Xây dựng các Đề án: Thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực; vùng 

cây ăn quả gắn với chế biến hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm; vùng 

nguyên liệu lúa chất lượng cao gắn với chế biến; mô hình trồng rau sạch; phát 

triển nghề đánh bắt cá ngừ đại dương của tỉnh. 

- Xây dựng Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
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- Xây dựng các quy định về các vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di 

dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 

 - Triển khai thực hiện quy định mật độ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa 

bàn tỉnh và quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu 

dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.  

- Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg 

ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy 

sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện các Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp (Chiến 

lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2045; Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 trên địa bàn tỉnh; Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh...).   

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống 

sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án quản lý hạn hán trên địa bàn 

tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh 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. 

- Hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; xác định 

và đóng mốc ranh giới 3 loại rừng; liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong đầu 

tư quản lý rừng bền vững gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

3.2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, địa phương: 

- Tăng cường hỗ trợ đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm chỉ 

dẫn địa lý, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc hàng hóa; hỗ trợ khai thác và phát triển 

tài sản trí tuệ cho 20 sản phẩm, hàng hóa tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ 

thống quản lý chất lượng tiên tiến, GlobalGAP, VietGAP... 

- Số lượng văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp tăng ít nhất 50% 

so với giai đoạn 2016-2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh triển 

khai thực hiện kế hoạch này trong giai đoạn 2021-2025; tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2023 và tổng kết Kế 

hoạch thực hiện vào năm 2026. 

2. Căn cứ vào nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, địa 

phương; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tháng 4/2022 

hoàn thành Kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả những nhiệm 

vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, địa phương mình. Định kỳ hàng 

năm báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần thiết phải bổ sung, điều 
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chỉnh các nội dung của Kế hoạch; các sở, ngành, địa phương chủ động đề xuất gửi 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh 

phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước và các hướng dẫn liên quan. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tình hình ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-

2025, tổng hợp, cân đối và tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư công để thực 

hiện Kế hoạch.   

5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần 

trách nhiệm của các bộ, Đảng viên, công chức, viên chức về tập trung đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ 

vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ 

lực, có chất lượng, giá trị kinh tế để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết tỉnh 

Đảng bộ lần thứ XVII. 

6. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các 

tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, 

góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch đề ra./. 

 (Kèm theo Phụ lục 1  và Phụ lục 2 phân công nhiệm vụ ) 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tinh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                                

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lê Tấn Hổ 

 



Phụ lục 1 

Phân công thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ  

vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày        /       /2022 của UBND tỉnh) 

 

STT Nhiệm vụ Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

 thực hiện 

1 Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì   

1.1 

Rà soát, tích hợp quy hoạch ngành nông nghiệp vào Quy hoạch tỉnh Phú 

Yên thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

2021-2022 

1.2 

Xây dựng quy định mật độ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; 

quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân 

cư không được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi 

ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 
2021-2022 

1.3 

Xây dựng Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

2021-2022 

1.4 

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên 

địa bàn tỉnh. 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

2021-2022 

1.5 

Hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; xác 

định và đóng mốc ranh giới 3 loại rừng. 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

2021-2022 

1.6 

Thí điểm các mô hình: Mô hình giám sát sâu rầy thông minh, phun thuốc 

bảo vệ thực vật trên cây lúa bằng thiết bị bay không người lái; mô hình 

bón phân nhả chậm trên cây sắn, mía, cây keo; mô hình Hội quán những 

người nuôi tôm hùm 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 
2021-2022 
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1.7 

Đề xuất vị trí và các cơ chế, chính sách phù hợp để triển khai: Trồng hoa 

kết hợp du lịch sinh thái; trồng mít theo quy mô công nghiệp; trồng rau 

thủy canh kết hợp nuôi cá Aquaponics   

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

2021-2022 

1.8 

Xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy 

sản Xuân Bình, thị xã Sông Cầu 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND thị xã 

Sông Cầu 

 2021-2022 

1.9 

Đầu tư nâng cấp cảng cá Đông Tác (Cảng cá loại I -Cảng cá ngừ chuyên 

dụng, chơ ̣đấu giá cá ngừ tỉnh Phú Yên) 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND thành 

phố Tuy Hòa 

 2021-2025 

1.10 
Đầu tư Khu neo đâụ tránh trú baõ cho tàu cá lac̣h Vaṇ Củi  Các sở, ban, ngành liên quan 

và UBND huyện Tuy An 
2021-2025 

1.11 
Đầu tư vùng nuôi tôm hạ lưu sông Bàn Thạch theo hướng nuôi công 

nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững. 

Các sở, ban, ngành liên quan 

và UBND thị xã Đông Hòa 
2021-2025 

1.12 

Rà soát khoảng 300 ha đất ven biển phục vụ phát triển nuôi trồng thủy 

sản trên cạn ứng dụng công nghệ cao 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND thị xã 

Đông Hòa, thị xã Sông 

Cầu, huyện Tuy An 

2021-2025 

1.13 

Xây dựng vùng Nông nghiệp UDCNC 1.000ha vùng biển mở Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND thị xã 

Sông Cầu, Tuy An 

 2021-2022 

1.14 

Triển khai thực hiện chiến lược chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo 

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 

Các sở ban, ngành và 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 

2021-2025 

2 Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì   

2.1 

Triển khai dự án Nghiên cứu phát triển một số giống sắn mới năng suất 

cao kháng bệnh khảm lá phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng 

canh tác sắn bền vững tại tỉnh Phú Yên 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 
2021-2022 



15 

 

 

2.2 
Phối hợp triển khai đề tài Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Phú Yên 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

2021 - 2022 

2.3 

Xây dựng 10 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh được công nhận 

nhãn hiệu và thương hiệu 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 

 2021 - 2025 

2.4 

Đến năm 2025, có 60% số sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của 

tỉnh được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công nghiệp, trong đó có 

80% sản phẩm có bao bì, tem nhãn riêng. 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

 2021 - 2025 

3 Sở Công Thương chủ trì   

3.1 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển 

công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp nhằm nâng cao giá 

trị cho sản phẩm lâm thủ y sả n  

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

 2021 - 2025 

4 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì   

4.1 
Đào tạo nghề lao động nông thôn đaṭ tỷ lệ 80%; năng suất lao động nông 

lâm thủy sản tăng gấp 1,4 lần so năm 2020 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

 2021 - 2025 

5 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì   

5.1 

Xây dựng chính sách khuyến khích người dân tập trung ruộng đất để 

hình thành vùng sản xuất lớn, tập trung phục vụ cho công nghiệp hóa 

nông nghiệp 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

 2021 - 2025 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì   

6.1 
 

Mời gọi, thu hút 5-10 nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

 2021 - 2025 
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7 Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì   

7.1 

  

Vận động thành lập 30 Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới (trong đó, có 05 

Hợp tác xã khai thác thủy sản) 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 
2021 - 2025 

8 UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan chủ trì   

8.1 

UBND: TX Đông Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An chủ trì: Sắp xếp, 

tổ chức lại nuôi trồng thủy sản lồng, bè tại vịnh Xuân Đài, đầm Cù 

Mông, vịnh Vũng Rô, vùng nuôi trồng thủy sản ao, đìa đầm Ô Loan theo 

quy hoạch 

Các sở, ban, ngành liên 

quan 
2021-2022 

8.2 

UBND: TX Đông Hòa, huyện Tuy An, huyện Tây Hòa, huyện Phú Hòa, TP 

Tuy Hòa chủ trì: Xây dựng các vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại huyện 

Tuy An, TX Đông Hòa, TP Tuy Hòa; các vùng sản xuất lúa hữu cơ, lúa đặc 

sản mang thương hiệu Phú Yên tại các huyện: Tây Hòa, Phú Hòa 

Các sở, ban, ngành liên 

quan 
 2021 – 2025 

8.3 

UBND: Huyện Tuy An, huyện Tây Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Sông 

Hinh, huyện Đồng Xuân, huyện Sơn Hòa chủ trì: Xây dựng các vùng 

trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế tại các địa phương có điều kiện thuận 

lợi, nhất là tại các huyện, xã miền núi của tỉnh, gắn với thu hút các nhà 

máy chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Các sở, ban, ngành liên 

quan 
 2021 – 2025 

8.4 

 UBND: Huyện Tuy An, huyện Phú Hòa, TX Đông Hòa và TP Tuy Hòa 

chủ trì: Xây dựng các vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại các huyện 

Tuy An, Phú Hòa, TX Đông Hòa và TP Tuy Hòa. 

Các sở, ban, ngành liên 

quan 
 2021 – 2025 

9 Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh chủ trì   

9.1 
Tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao tỉnh. 

Các sở, ban, ngành liên 

quan 
2021 – 2025 

9.2 

Kêu gọi thu hút các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực 

nông nghiệp; ưu tiên công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công 

nghệ trong sản xuất nông nghiệp. 

Các sở, ban, ngành liên 

quan 2021 – 2025 
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Phụ lục 2 

Nhu cầu kinh phí triển khai một số nhiệm vụ của kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tập 

trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông 

nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày       /     /2022 của UBND tỉnh) 

      ĐVT: Triệu đồng 

STT Nhiệm vụ 
Dự toán 

kinh phí 

Nguồn 

kinh phí 
Đơn vị thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

 

Ghi chú 

1 

 

Hỗ trợ các dự án liên kết sản 

xuất và tiêu thụ nông sản  

 

 

6.165 

Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 thuộc dự án hỗ trợ 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp) 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT; UBND 

các huyện, thị xã, 

thành phố 

 

Các sở, ban, 

ngành liên 

quan  

2022-2025 

 

 

 

 

 

 

 

NQ số 

10/2020/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2020 của 

HĐND tỉnh 

Phú Yên 

1.1 

Dự án phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ 

lúa gạo (xây dựng nhà máy xay xát 

lúa gạo). Dự án thương hiệu bánh 

tráng Tân Phú, Hòa Tân Tây 

 

 

1.355  

HTX NN KD DV 

Hòa Tân Tây, xã 

Hòa Tân Tây, 

huyện Tây Hòa 

 

2022-2025 

1.2 

Dự án liên kết cung ứng vật tư, 

dịch vụ đầu vào gắn với tiêu 

thụ sản phẩm 

 

 

450 
 

HTX DV NN TH 

Hòa Thành, xã 

Hòa Thành, TX 

Đông Hòa 

 

2022-2025 

1.3 

Dự án phát triển liên kết theo chuỗi 

giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản 

phẩm rau sạch, an toàn đạt chứng 

nhận ViệtGAP 

 

500 
 

HTX dịch vụ  NN 

Đông Hoà An, xã 

Hòa An, huyện 

Phú Hòa 

 

2022-2025 

1.4 

Mô hình ứng dụng khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất (xây 

dựng hệ thống nhà lưới trồng 

rau sạch) 

 

3.860 
 

 

Xã An Hòa Hải 

 

2022 

2 

Xây dựng mô hình trồng thâm 

canh cây ăn quả theo GAP tại 

Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, 

Phú Hòa 

 

5.220 

Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 thuộc Dự án hỗ 

trợ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp) 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; UBND 

huyện: Sông Hinh, 

Sơn Hòa, Tây Hòa, 

Phú Hòa 

 

Các sở, ban, 

ngành liên 

quan 

2021-2025 

NQ số 

28/NQ-

HĐND ngày 

11/8/2021 của 

HĐND tỉnh 
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3 

Thí điểm các mô hình: Mô hình 

giám sát sâu rầy thông minh, 

phun thuốc bảo vệ thực vật trên 

cây lúa bằng thiết bị bay không 

người lái; mô hình bón phân nhả 

chậm trên cây sắn, mía, cây keo; 

mô hình Hội quán những người 

nuôi tôm hùm 

 

 

 

 

850 

Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 thuộc Dự án hỗ 

trợ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp) 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Các sở, ban, 

ngành liên 

quan và UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố 

 

 

 

2021-2022 

4 

Xây dựng mô hình trồng rau an 

toàn tại thành phố Tuy Hòa và 

các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, 

Tuy An 

 

5.100 

Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 thuộc Dự án hỗ 

trợ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp) 

UBND TP. Tuy 

Hòa và các huyện 

Phú Hòa, Tây Hòa, 

Tuy An 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT  

2022-2025 

5 

 

Xây dựng Đề án phát triển nghề 

đánh bắt cá ngừ đại dương của 

tỉnh. 
6.646 

Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 thuộc Dự án hỗ 

trợ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp) 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố ven 

biển; các sở, 

ngành có liên 

quan 

2021-2025 

6 

 

Đề án hỗ trợ phát triển nuôi 

biển công nghiệp, ứng dụng vật 

liệu mới, công nghệ cao 
20.000 

Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 thuộc Dự án hỗ 

trợ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp) 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố ven 

biển; các sở, 

ngành có liên 

quan 

2022-2025 

7 

Đề án hỗ trợ phát triển nuôi 

trồng thủy sản theo quy trình 

VietGAP và tương đương 
10.000 

Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 thuộc Dự án hỗ trợ 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp) 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Các sở, ngành 

và các địa 

phương có liên 

quan 

2022-2024 

8 

Dự án nâng cao năng suất và 

chất lượng đàn bò bằng phương 

pháp thụ tinh nhân tạo giống bò 

thịt cao sản tại tỉnh Phú Yên 

1.400 

Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 thuộc Dự án hỗ 

trợ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp) 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố; sác 

sở, ngành, liên 

quan 

2022-2025 
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9 

Xây dựng chuỗi chăn nuôi heo, 

giết mổ, chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm của Công ty TNHH 

Nguyễn Hưng 

15.210 

Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 thuộc Dự án hỗ 

trợ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp) 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Các sở, ngành 

và UBND thị 

xã Sông Cầu 

2022-2025 

NQ số 

10/2020/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2020 của 

HĐND tỉnh 

Phú Yên 

10 

Xây dựng các mô hình trồng 

cây đặc sản, cây làm thuốc, cây 

dược liệu của các BQL rừng 

9.929 

Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 thuộc Dự án hỗ 

trợ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp) 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Các sở, ngành 

và UBND các 

huyện, thị xã 

2022-2025 

NQ số 

28/NQ-

HĐND ngày 

11/8/2021 của 

HĐND tỉnh 

 

Tổng kinh phí 80.520 

(1) Nguồn vốn thực hiện thuộc Dự án hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được giao Kế hoạch 

vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2021-2025 tỉnh Phú Yên (nguồn vốn do tỉnh quản lý) 

tại Mục VII.1-Biểu số 04 kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh 

và Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh. 

(2) Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất nội dung liên 

quan đến việc phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với nguồn vốn thực 

hiện thuộc Dự án hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp (được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-UBND 

Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2021 ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh). 
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