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Phụ lục I 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP  

TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày    tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm cụ thể Thời gian 

hòan thành 

I Thẩm quyền ban hành thuộc HĐND tỉnh     

1 
Cơ chế hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở KHĐT, Sở Tài chính; 

các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Đã hoàn 

thành 

2 
Cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi 

xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2021-2025. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở KHĐT, Sở Tài chính; 

các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Đã hoàn 

thành 

3 Đề án Phát triển kinh tế - xã hội miền núi 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  

Ban Dân tộc, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, các 

ngành liên quan; các địa 

phương miền núi 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

9/2021 

4 Cơ chế phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã 

trong sản xuất nông lâm thủy sản 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

7/2021 

5 
Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế 

vườn, kinh tế trang trại tỉnh Quảng Nam, 

giai đoạn 2021-2025 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở KHĐT, Sở Tài chính, 

các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

9/2021 
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6 Quy định khu vực thuộc nội thành của thành 

phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được 

phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở KHĐT, Sở Tài chính, 

các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Quý IV/2021 

7 Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn 2030 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở KHĐT, Sở Tài chính, 

các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

10/2021 

8 Đề án phát triển sâm Ngọc Linh và các loại 

dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2021 - 2030 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở KHĐT, Sở Tài chính, 

các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

10/2021 

9 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn từ 

2021 trở đi 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở Tài chính, các ngành 

liên quan; UBND các 

huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Quý IV/2021 

10 Đề án Quy định về bố trí nhân viên Thú y 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Quý IV/2021 

11 Đề án Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 

2021-2025 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở KHĐT, Sở Tài chính, 

các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Quý IV/2021 

12 Đề án hỗ trợ, thúc đẩy cơ giới hóa một số 

khâu trong sản xuất nông nghiệp và phát 

triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở KHĐT, Sở Tài chính, 

các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Quý IV/2021 
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13 Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, 

bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở KHĐT, Sở Tài chính, 

các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Quý IV/2021 

14 Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 

Văn phòng ĐP 

NTM, Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

Sở KHĐT, Sở Tài chính, 

các ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Quý IV/2021 

15 Cơ chế tích tụ đất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 

Sở TN&MT Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

2022 

16 Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và phát triển 

chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025  

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan 

và UBND các huyện, TX, 

TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Quý IV/2021 

17 Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

Sở LĐ-TB và 

Xã hội 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Hàng năm 

18 Đầu tư, phát triển các mô hình chăn nuôi gia 

súc, gia cầm theo chuỗi giá trị, vùng trồng 

sâm Ngọc Linh và dược liệu quý, thúc đẩy 

khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng 

bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Ban Dân tộc Sở NN&PTNT, các ngành 

liên quan; các địa phương 

miền núi 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Hàng năm 

II Thẩm quyền ban hành thuộc UBND tỉnh     

1 Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác 

quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh của Công ty TNHH một thành 

viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh 

2021 
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2 Kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến 

nông, lâm, thủy sản và xuất khẩu nông sản 

giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030 

Sở Công 

Thương 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, các Sở, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh 

Quý II năm 

2021 

3 Kế hoạch phát triển hoạt động KH&CN 

phục vụ cho sản xuất, chế biến, bảo quản và 

nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản giai 

đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, các Sở, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh 

Quý II năm 

2021 

4 Kế hoạch hoạt động hỗ trợ nông dân hợp 

tác, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp 

giai đoạn 2021 - 2030 và đến năm 2030 

Các Hội, Hiệp 

hội, Tổ chức 

chính trị - xã hội 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND các quận, 

huyện, thị xã, TP và các 

sở ban ngành liên quan 

 

Quyết định của UBND 

tỉnh 

 

Quý II năm 

2021 

5 Đề án Quản lý rừng bền vững và thúc đẩy 

chứng chỉ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021-2030. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định phê duyệt 

Đề án của UBND tỉnh 

Quý III/2021 

6 Đề án phát triển cây măng cụt theo hướng 

hữu cơ giai đoạn 2021-2025 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định phê duyệt 

Đề án của UBND tỉnh  
9/2021 

7 Đề án xây dựng vườn bảo tồn và phát triển 

cây dược liệu quốc gia 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định phê duyệt 

Đề án của UBND tỉnh  
9/2021 

8 Đề án phòng tránh thiên tai bền vững vùng 

núi, ven biển, ven sông tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2021-2030 (bao gồm xây dựng 

nhà chống lũ và nhà trú bão). 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

VP PC TT tỉnh, Các Sở, 

ngành liên quan; UBND 

các huyện, TX, TP 

Quyết định phê duyệt 

Đề án của UBND tỉnh  
Quý III/2021 

9 Quy định khung giá rừng và giá cho thuê 

rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh 

Quý IV/2021 

10 Đề án trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển 

du lịch giai đoạn 2021-2025 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh 
Quý IV/2021 

11 Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa Sở Nông nghiệp Các Sở, ngành liên quan; Quyết định của UBND Quý IV/2021 
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cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-

2025 

và PTNT UBND các huyện, TX, TP tỉnh 

12 Đề án kinh doanh tín chỉ các-bon rừng từ 

giảm phát thải khí nhà kính thông qua 

chống mất rừng, suy thoái rừng; quản lý bền 

vững tài nguyên rừng; bảo tồn, nâng cao trữ 

lượng các-bon rừng (REDD+) ra thị trường 

thế giới tại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-

2030 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh 

Quý IV/2021 

13 Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực của tỉnh  

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan 

và UBND các huyện, TX, 

TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh 

Quý IV/2021 

14 Kế hoạch tạo lập, quản lý và phát triển 

quyền sở hữu công nghiệp cho các sản 

phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền 

thống tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh 
2021 

15 Kế hoạch triển khai quyết định số 100/QĐ-

TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp 

dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 

gốc 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh 

2021 

16 Đề án khung nhiệm vụ khoa học công nghệ 

về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện giai đoạn 

2021-2025 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định phê duyệt 

Đề án 2021 

17 Điều tra, đánh giá thực trạng và tiềm năng 

quỹ đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy 

hoạch vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh 

tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh 
2022 
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18 Đề án Phát triển vùng sản xuất rau, củ, quả 

an toàn (GAP) 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, Ban, Ngành và 

địa phương 

Quyết định của UBND 

tỉnh 

2022 

19 Điều tra, đánh giá các sản phẩm nông sản 

chủ lực làm cơ sở xây dựng Atlas nông 

nghiệp điện tử (WebGIS) phục vụ quản lý 

và định hướng vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung  

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan 

và UBND các huyện, TX, 

TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh; Bản đồ về vùng 

các sản phẩm hàng hóa 

chủ lực 

 

Quý II/2022 

20 Đề án phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm 

nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 và 

đến năm 2030 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan 

và UBND các huyện, TX, 

TP 

Quyết định phê duyệt 

Đề án của UBND tỉnh  

Quý I/2022 

21 Kế hoạch thực hiện phát triển chăn nuôi 

theo vùng, xã trọng điểm khu chăn nuôi và 

trại, trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài 

khu dân cư giai đoạn 2022 - 2025 và đến 

năm 2030 

 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, Ban, Ngành và 

UBND các quận, huyện, 

thị xã, TP 

 

Quyết định của UBND 

tỉnh 

 

2022 

22 Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng 

thủy sản tập trung tại tại các xã Bình Sa, 

Bình Nam của huyện Thăng Bình và xã 

Tam Tiến của huyện Núi Thành 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh  
2022 

23 Kế hoạch giao đất, giao rừng cho các BQL 

rừng đặc dụng, phòng hộ để kinh doanh tín 

chỉ cacbon giai đoạn 2021 - 2025 và đến 

năm 2030 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND các huyện 

và các Ban quản lý rừng 

Quyết định của UBND 

tỉnh giao đất, giao rừng 

cho các BQL rừng đặc 

dụng, phòng hộ 

2022 

24 Kế hoạch tổ chức thực hiện tích tụ, tập 

trung ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

UBND các huyện, TX, 

TP; Sở Nông nghiệp & 

PTNT và các Sở, ngành 

liên quan 

Quyết định của UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch 

2022 

25 

 

Dự án trồng và khôi phục rừng ngập mặn 

(rừng dừa nước, đước, mắm), rừng chắn cát, 

chắn sóng biển (phi lao, dừa,..);  

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định phê duyệt 

Dự án của UBND tỉnh Hàng năm 
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26 Dự án nạo vét lòng sông, xây và củng cố đê 

biển, kè biển, cảng, nhà đa năng, nhà cộng 

đồng tránh bão, đường tránh lũ,... chú ý đầu 

tư các công trình cơ sở hạ tầng phải tính đến 

tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu 

và nước biển dâng 

 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

 

Quyết định phê duyệt 

Dự án của UBND tỉnh 
Hàng năm 

27 Đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp đảm 

bảo an toàn các hồ chứa, hệ thống kè chống 

sạt lở, công trình phòng chống thiên tai ở 

các địa phương có nguy cơ tổn thương cao 

do tác động của biến đổi khí hậu 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định phê duyệt 

Dự án của UBND tỉnh 

Hàng năm 

28 Giám sát chặt chẽ việc vận hành các hồ 

chứa thủy điện, thủy lợi đảm bảo nguồn 

nước cho hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu 

Bồn, đặc biệt trong mùa cạn nhằm đảm bảo 

cung cấp nước phục vụ cho sinh hoạt, sản 

xuất của người dân phía hạ du 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh  

Hàng năm 

29 Kế hoạch Xây dựng và hình thành chuỗi 

liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông 

sản, các sản phẩm lợi thế của các địa 

phương trong vùng 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

 Quyết định của UBND 

tỉnh  

Hàng năm 

30 Chương trình Phát triển khu nông nghiệp 

công nghệ cao Đông Quảng Nam tại các 

huyện Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh  Hàng năm 

31 Chương trình phát triển du lịch bền vững 

tỉnh Quảng Nam 

Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du 

lịch 

Các Sở, Ban, ngành và địa 

phương 

Quyết định của UBND 

tỉnh  

Hàng năm 
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32 Đề án phát triển phong trào toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du 

lịch 

Các Sở, ngành liên quan; 

UBND các huyện, TX, TP 

Quyết định của UBND 

tỉnh phê duyệt Đề án Hàng năm 

III UBND các huyện, TX, TP     

 

1 

Xác định vùng sản xuất nông nghiệp tập 

trung áp dụng kỹ thuật tiên tiến, gắn với liên 

kết tiêu thụ sản phẩm 

UBND các 

huyện, TX, TP 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND các quận, 

huyện, thị xã, TP và các 

Sở, Ban ngành liên quan 

Báo cáo của UBND 

cấp huyện 

Quý IV/2021 

2 

 

Xác định khu, vùng nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ  

UBND các 

huyện, TX, TP 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND các quận, 

huyện, thị xã, TP và các 

Sở, Ban ngành liên quan 

Báo cáo của UBND 

cấp huyện 

Quý I/2022 

3 Rà soát hiện trạng sử dụng đất rừng sản 

xuất và xây dựng Kế hoạch giao đất lâm 

nghiệp hàng năm  

UBND các 

huyện, TX, TP 

UBND các xã, thị trấn, 

phường 

Quyết định của UBND 

cấp huyện 

Hàng năm 

 


