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   Kính gửi: 

 - Phòng Kinh tế; 

 - Hội Nông dân huyện; 

 - Các Khu dân cư. 

  

Triển khai Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc Phê duyệt chương trình khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 

2021 - 2025 và Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch khuyến nông năm 2022 thuộc 

Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025; UBND huyện Côn Đảo có ý 

kiến như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, khu dân cư phối hợp thông tin, phổ biến các 

nội dung, nhiệm vụ Chương trình khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 

2021 - 2025 và Kế hoạch thực hiện năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt đến 

bà con nông dân trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành của 

tỉnh trong việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ tại địa phương. 

2. Giao Phòng Kinh tế huyện làm đầu mối phối hợp với Hội Nông dân, khu 

dân cư định hướng, nắm bắt, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tham quan học 

tập hoặc triển khai các mô hình của bà con nông dân để hằng năm, tham mưu 

UBND huyện đề xuất nhiệm vụ, dự toán kinh phí gửi Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổng hợp, trình cấp thẩm quyền phê duyệt thực hiện. 

UBND huyện Côn Đảo đề nghị các cơ quan, đơn vị, khu dân cư phối hợp 

thực hiện./. 

 (Gửi kèm Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 và Quyết định số 

3073/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Phòng VH và TT (tuyên truyền); 

- Trung tâm Văn hóa - TT và TT (tuyên truyền); 

- Lưu: VT-KT. 
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PHÓ CHỦ TỊCH 

 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH BA RIA — VUNG TAU Dc 1p — Tr do — Hnh phüc  

S'15QD-UBND Ba Rja- Ving Tàu, ngàyAO tháng6 nám 2021 

QUYET DNH 
Phê duyt Chiro'ng trInh Khuyn nông tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

giai dotn 2021-2025 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  — VUNG TAU 

Can cz' Luat  To chz'c chInh quyn djaphwcmg ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can thIuçt Sa ddi, b sung m5t sdiu cüa LuçIt Td chic C7iInhphi và 
Luat To chc chInh quyén dja phwo'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cii' Lut Ngân sách nhà nu'ó'c ngày 25 tháng 6 nám 2015, 

Can cz Nghj djnh so' 83/2018/ND-CP ngày 24 tháng 5 nàm 2018 cia 
ChInh pht ye Khuyên nOng; 

Can c Thông hr s 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 nám 2019 cza Bó 
Tài chInh ban hành quy djnh vic quán l, th dyng kinh phi sz nghip thrc hin 
hogt dc5ng khuyên nOng, 

Can ci Nghj quyê't s 02/2020/NQ-HDND ngày 04 tháng 8 näm 2020 cia 
H5i dOng .,thán dan tinh Ba Rja — Vüng Thu Quy djnh ni dung chi, mj'c hO trçl 
cho các hogt dç5ng khuyên nông trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu; 

Theo d nghj cza Hç5i dng thdm djnh Churing trinh Khuyé'n nOng tinh 
Ba Ria — Vüng Tàu giai dogn 2021 - 2025 tgi Ta trInh sO 26/TTr-HDTD ngày 
17 tháng 5 nám 2021 và Biên bàn hQp thám djnh sO 25/BB-HDTD Chircing 
trInh, ngày 17 tháng 5 nàm 2021. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Chucmg trInh Khuyn nông 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan 2021 — 2025. 

Diu 2. To chüc thuc hiên 

1. Giao S Nông nghip và Phát trin nông thôn, chü trI t chirc cho các 
&Yn vj, doi tuqng chuyên giao cong ngh trong nông nghip tham gia xây dçrng 
kê hoach khuyên nông hang näm, trên Co sc ni dung chuang trInh khuyên nông 
duqc Uy ban nhân dan tinh phê duyt và ni dung chi, müc chi do Hi dông nhân 
dan cap tinh quy djnh, 1p dir toán kinh phi khuyên nông cap tinh và tong hçip 
chung trong dij toán ngân sách cüa S NOng nghip và Phát triên nOng thOn cUng 
thai diem xay dirng dr toán gri Sâ Tài chInh xem xét, tong hçp vào dir toán ngân 
sách dja phuong trInh cap có thâm quyên theo quy dnh cüa Lut Ngân sách nhà 
nuâc. 
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2. Giao Sâ Tài chInh: Hang nàm, can dr chuang trInh khuyn nông dugc 
Uy ban nhân dan tinh phê duyt và dir toán kinh phi do Sâ Nông nghip và Phát 
triên nông thôn 1p tai  thñ diem xây dirng dij toán, Sâ Tài chinh tham muu cap 
có thâm quyên bô tn thirc hin theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuóc. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1?c  k t1r ngày k; Chánh Van phông Uy 
ban nhân dan Tinh, Giám doe các Si: Nông nghip và Phát triên nông thôn, Tài 
chinh, Kê hoch và Dâu tu, Khoa h9c và Cong ngh, Giám doe Kho bc Nhà 
nuóc Tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô và Thu tru&ng 
các dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.!. 

Noinhin: 
- Nhu Diéu 3; 
- Bô NN&PTNT (b/c);; 
- TTr: Tinh üy, I-IDND Tinh (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND Tinh (b/c); 
- Cong TTDT Tinh; 
- Luu: VT, KTh. 

NguYfl cbiigVinhl 



BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
A  RjA-VUNG TAU Dc lap — Ti,r do — Hnh phóc 

CHIXNG TRINH 
YEN NONG T!NH BA RA — VUNG TAU GIAI DOJN 2021 — 2025 

(Kern theo Quyê't djnh s>f56J//QD-UBND ngày 40. tháng .(. nárn 2021 cza 
Chi tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu) 

I. MJC TIEU, DO! TU'NG, PHM VI VA THI GIAN TH'C HIN 

1. Muc tiêu 

a) Miic tiêu chung 

- Thirc hin cac miic tiéu theo quy djth tai  Diu 3 Nghj djnh so 83/2018/ND-
CP. Ciii the: 

"+ Náng cao hiu qua san xudt kinh doanh cza các td ch&c, cá nhán hogt 
dç5ng trong linh vrc nông nghip dê tang thu nhp, giárn nghèo, lam giàu, thIch &ng 
vài các diêu kin sinhthái, khI hu và thi tru'ô'ng thông qua các nç5i dung, hInh thjc, 
phzrong thic hogt dç5ng khuyén nông. 

± Gop phcn chuyn dich  cc' cá'u kinh tl nông nghip theo huáng phát trin 
san xuât hang hóa, náng cao náng suât, chat lup'ng, an toàn thy'c phám dáp &ng nhu 
cáu trong nu'ó'c và xuát kháu; thzc day tiên trInh cc' câu igi ngành nông nghip theo 
hu'ó'ng náng cao giá trj gia tang và phát triên ben vzrng, gán vài xáy dmg nóng thón 
mài; tang cu'ô'ng k/ia näng chóng chju thiên tai, báo dam an nm/i luv'ng thy'c quôc 
gia, on djnh kinh té - xâ hç5i, báo v rnôi trw&ng. 

+ Huy dc5ng ngun lu'c tir các td chi'c, cá nhân trong rnthc và nu'ó'c ngoài 
tham gia chuyên giao cong ngh trong nOng nghip ". 

- Ngoài ra, hin thirc các chü trucing cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa nhà 
nuóc và chuimg trInh trçng tam cüa tinh ye phát triên nông nghip, nông thôn theo 
khoãn 1 Diêu 1 (miic tiêu tong quát) Nghj quyêt so 38/NQ-HDND ngày 14/12/2018 
cüa Hi dông nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

b) Mic tieu cu th 

- T chüc 75 1p bi duong, tp hun và dào dao  cho di tlxçYng thirc hin 
chuyên giao va dôi tuqng nhn chuyên giao cong ngh trong nông nghip. 

- In 25 — 30 du sách, tài 1iu k5 thut; Viêt và dang 1.500 tin, bài trên trang 
thông tin din tir cüa Trung tam khuyên nông tinh Ba Rja-Vüng Tàu dê tuyên truyên 
ye chU trudng cUa Dâng, chInh sách pháp 1ut cüa Nba rnxóc, các thông tin khoa hçc 
cong ngh và thj trung ye lTnh virc nông nghip. 

- T chüc 35 chuyn tham quan trong, ngoài tinh d hçc tp các mô hInh t 
chirc san xuât diên hInh, hiu qua. 
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- T chüc 05 cuc hi nghj, hi thào d tháo 1u.n giài pháp k5 thut, tuyên 
truyên các van dê ye k5 thut, cong ngh thông tin thj tnthng trong san xuât nông 
nghip. 

- Xây dimg và nhân rng khoàng 50 mô hInh trInh din thuc tt câ các linh 
virc san xut nông nghip (trông trçt, chàn nuOi và thUy san) dê chuyên giao, tuyên 
tuyên nhân rng các quy trInh k thut, cong ngh, phiicing thirc tO chcrc san xuât 
hiu qua. 

2. Di tu'qng 

- Các di tilçmg thirc hin chuyn giao và nhtn chuyn giao cong ngh trong 
nông nghip ducyc quy djnh ti khoãn 4, 5 Diêu 2 Nghj dinh so 83/2018/ND-CP. 

- Cci quan quãn 1 nhà nithc v hoat dng khuyn nông. 

3. Phim vi thiyc hin 

Các huyn, thj xä, thành ph trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu, trong do uu 
tiên trin khai các mô hInh trInh din vào vüng san xuât nông nghip diiçic quy dnh 
t?i khoán 3 Diu 1 Nghj quyt sO 38/NQ-HDND ngày 14/12/2018 cUa Hi dông 
nhân dan tinh. 

4. Thô'i gian thirc hin 

Thai gian thirc hin: 05 näm (ttr nàm 2021 — 2025) 

II. NQI DUNG THIXC HIN 

1. Bui du*ng, tp hun và dào tio 

- T chüc bi duOig, tp hun và dào dao  nhäm nâng cao nghip vi chuyn 
giao tin b k5 thut, k5 näng thu thtp, phân tIch, tong hçip di 1iu và xây dimg 
chuang trInh, di,r an khuyên nông... cho dôi tizçing thirc hin chuyên giao cong ngh 
trong nông nghip. 

- T chüc bM duO'ng, tp hutn và dào dao  v quy trInh san XUtt nông san theo 
tiêu chuân an toàn san phâm cap quôc gia, khu v1rc và quôc tê khi hi nhp kinh tê; 
1rng dung tiên b khoa hçc k thu.t... cho dOi tuçing nhn chuyên giao cong ngh 
trong nông nghip. 

2. Thông tin tuyên truyn 

- V nti dung: Tuyên truyn các chü trucing cüa Dãng, chInh sách và pháp 
luât cüa Nhà nuOc ye lTnh virc nông nghip, nông thôn; thông tin thj trng, k thut 
cong ngh san xuât nông nghip... 

- Các kênh, phucing thüc tuyên truyn bao gm: 

+ Các n phm khuyn nông nhu sách, ti bum, tài 1iu k5 thu.t... 

+ Trang thông tin Din t1r Trung tam Khuyên nông tinh Ba Rja — Vüng Tàu và 
cüa Trung tam Khuyên nông QuOc gia. 

+ Báo Ba Rja — Vüng Tàu, Dài Phát thanh Truyn hInh tinh. 

+ Các chuyn tham quan trong và ngoài tinh. 
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ac cuc hi nghj, hi thâo chuyên d. 
c	 cuôc triên lam, hôi cho nông nghiêp drnh ky hang näm va dot xuât c 

quâng bá hInh ânh, thuang hiu nông san cUa tinh nhà. 

-" tPhu lyc 1. N3i dung bi dwO'ng, tp huá'n và thông tin tuyên truyn giai dogn 
2025) 

3. Xãy dirng và nhân rng mô hInh 

Xây dimg và nhân rng các mO hInh trInh din thuc các lTnh vçrc: 

a) Lrnh vrc chän nuôi: 12 mô hInh trInh din theo các nhóm ni dung: 

- Nhóm mô hInh phát trin san xu.t chän nuôi gia crn theo chui giá trj gn 
vài tiêu thii san phâm. 

- Nlhóm mô hInh phát trin chàn nuôi thu cm thIch üng v&i bin di khi hu. 

- Nhóm mô hInh chàn nuôi gia süc an toàn sinh hçc, giãm thiu tác dng dn 
môi truing. 

b). LTnh virc trng trçt: 17 mô hInh trInh din theo các nhóm ni dung: 

- Nhóm mô hInh phát trin các loài cay chü lirc theo huàng VietGAP. 

- Nhóm mô hInh phát trin san xut theo huâng hu co. 

- Nhóm mô hInh san xut nông nghip dam bâo chit lixqng vâ an toàn thiic 
phâm, thIch 1rng vOi biên dôi khi htu và bâo v môi tru&ng. 

c). Linh virc thüy san: 21 mô hInh trInh din theo các nhóm ni dung: 

- Nhóm mô hInh nuôi các di tuçing thüy dc san phitc vii ngành djch vi du 
ljch. 

- Nhóm mô hInh nuôi thüy san theo hiiàng an toàn v chat luqng thông qua sir 
dung các chê phâm sinh hoc. 

- Nhóm mô hInh nuôi thüy san kim soát t& môi trung nuôi, giâm chi phi 
san xuât, nâng cao giá trj san xuât. 

- Nhóm mô hInh khôi phiic ngun lçi thüy san và các loài thUy san truyn 
thông. 

nông: 

(Phy lyc 3. Nt2i  dung xây dyiig và nhán r5ng mô hlnh giai dogn 2021 - 2025) 

III. KINH PHI 
A A 9 A 1. Kinh phi tu' nguon ngan sach tinh: 14.771.857.000 dong. 

(Mitài bn tj', bay tram bay mu'cri mç5t friu, tam tram nàm mu'o'i bay ngàn dng). 

2. Kinh phi huy dông tir các di tu'yng tham gia Chirong trInh khuyn 
8.830.468.000 dng. 

(Tam tj', tam tram ha mzco'i triêu, bdn tram sáu mwo'i tam ngàn dng,). 
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3. Phân k)T  kinh phi thiuc hin 

Tho'i gian 
thiuc hin 

Kinh phi (dIng) 
Tng cong Ngãn sách cp tinh Kinh phi di frng 

Nãm 2021 3.992.115.000 2.549.851.000 1.442.264.000 
Näm 2022 4.282.586.000 2.691.165.000 1.591.421.000 
Näm 2023 4.646.849.000 2.970.422.000 1.676.427.000 
Näm 2024 5.173.469.000 3.158.853.000 2.014.616.000 
Näm 2025 5.507.306.000 3.401.566.000 2.105.740.000 
Tng cong 23.602.325.000 14.771.857.000 8.830.468.000 

(Chi tjlt xem Phy lyc 1. Kinh phi hang nám theo ni dung thyv hin,) 

IV. GIAI PHAP 

1. V quãn 1 Nhà nir&c 

- Quán trit và trin khai có hiu qua Nghj djnh s 83/2018/ND-CP v 
Khuyn nông; Nghj quyét so 02/20201NQ-HDND quy djnh ni dung chi, mtirc ho trg 
cho các ho.t dng khuyên nông trên dja bàn tinh Ba Rja — VüngTàu; dông thñ tiêp 
tiic xay dimg bô sung, cp nht dê ban hành các djnh mirc kinh tê k5 thutt lam co s 
quãn 1 nhà nithc ye hot dng khuyên nông. 

- T chirc cho các dan vj, di tuçing chuyn giao cong ngh trong nông nghip 
tham gia xay drng ké hoch khuyên nông hang näm lam ca s cho vic giao nhim 
vii hoc dt hang theo quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

- Tang cu&ng kim tra, giám sat, dánh giá tng kt và nghim thu quy& toán 
chuong trInh. 

2. V k thut cong ngh 

C.p nht, üng diing các k& qua, thành tiru khoa h9c cong ngh san xut nông 
nghip, các giOng cay trông 4t nuôi mâi có khâ näng phát triên san xuât hang hoá 
vào các ni dung cüa Ké hoach khuyên nông hang näm cüa tinh. 

3. Cong tác t chirc 

- Kin toàn các co quan, don vj sr nghip cOng 1p d nhn nhim vi hoc 
tham gia cinh tranh nhn dt hang nhäm thirc hin có hiu qua kê hoach  khuyên 
nông hang näm cüa tinh. 

- PMi hçip vâi Trung tam Khuyn nông Quc gia, các co quan, t chüc, don 
v có lion quan Va chInh quyn djt phuong d tip nhn v. trin khai cO hiu qua các 
hoat dng khuyên nông. 

4. Nâng cao hiu qua hoit dng khuyn nông 

- D.y manh  các phuang pháp tip cntiên tin, có si,r tham gia cüa nguñ dan, 
phuong pháp l&p hçc hin tru&ng (FFS), huân luyOn nOng dan thông qua tham quan 
(FCV); phuong pháp giãng day lay h9c viOn lam trung tam (LCTM) ... vào hoat 
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uyn nông d nâng cao hiu qua và tInh bn vu'ng cüa các hot dng. 

ay dirng các Chuang trInh, k hoch cii th d t chüc bôi duong cho dôi 
uc hiên chuyên giao cong ngh trong nông nghip nâng cao nghip vit 

giao tiên b k5 thut. 

5. Dy minh vic ti chü'c các hlnh thfrc lien kêt nông san gãn vói tiêu thii 

TIch hçp các ni dung hoit dng khuyn nOng, tht là các mô hInh san xuât 
vOi kê hoach, chuang trInh lien kêt san xuât theo chuôi giá trj gän vâi tiêu thçi san 
phâm. 

6. Huy dng ti 1a các nguôn h'c, dy minh xã hi hóa công tác khuyn 
nông 

- Thicc hin xã hi hoá cOng tác khuyn nOng d thu hut các ngun lirc cho 
hot dng khuyên nông. 

- Lng gép vói các Chuong trInh miic tiêu phát trin nông nghip cüa tinh và 
Quôc gia. C%i the: Chuong trInh Mc tiêu Quôc gia xây dirng nông thôn mâi, 
Chucing trInh phát triên nông nghip cong ngh cao, Chuang trInh phát triên nông 
nghip hihi Ca, Chucrng trInh tái cci câu ngành nông nghip... dê buy dng nguôn 
lirc cho khuyên nông. 

- Lien k& vói các Co quan, don vj nghiên ciru khoa h9c (Trung tam Khuyn 
nông Quôc gia, các Vin nghiên ciru, các Trueing Dai  hçc....) dé tiêp nhn các tiên 
b k thut, cong ngh mói phiic vit chuyên giao k5' thu.t. 

V. HhIU QUA CHIRNG TRINH 

1. Bi durö'ng, tp hun và dào tio 

- Giüp cho di tuqng thirc hin chuyn giao cOng ngh trong nông nghip 
nâng cao nghip viii chuyên giao tiên b k5 thu.t, k5 nàng thu thtp, phân tIch tong 
hçip dü 1iu va có dü khà näng xây dimg chuang trInh, d? an khuyên nông. 

- Nâng cao tu duy, k5 nàng cho di tuqng nhtn chuyn giao cOng ngh trong 
nông nghip ye quy trInh san xuât nông san theo tiêu chuân an toàn san phâm cap 
quOc gia, khu virc và quôc té khi hi nhp kinh tê, k5 thut san xuât mói, tiên b. 

2. Thông tin tuyên truyn 

Bâo dam cho các dôi tuçmg nhn và chuyên giao cOng ngh trong linh virc 
nông nghip luôn luôn cp nht các thông tin ye chü truang cüa Dàng, chInh sách và 
pháp lust cüa nhà nuc ye linh virc nOng nghip, nông thôn; cp nht thông tin tM 
truông, cong ngh san xuât. 

3. Xây thrng và nhãn rng mô hInh 

Giüp cho di tuçing san xut cp nh.t, üng ditng các tin b k thut, cOng 
ngh mâi dë dam bão on djnh ye nang suât và gop phân thirc hin các miic tiêu ye 
san xuât nông nghip ben vu'ng, có trách nhim vâi cong dng.1 
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PHU LVC  1. KINH PH HANG NAM THEO NO! DUNG TH1C HIN 
(Kern theo chircing trinh Khuye'n nông tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai dogn 2021 - 2025) 

naur 
• - von Tng cong 

Kinh phi theo ni dung (triu dIng) 

Bi du,ong, 
tphuanva 

dao tao 

Thông tin 
tuyen truyen 

Xây diyng và nhân rng mô hInh 

Tong cQng . Chan nuoi x Trong trQt Thuy san 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6)(7)+(8)+(9) (7) (8) (9) 

2021 
Ngânsach cp tinh 2.549,8510 299,1300 347,5600 1.903,1610 574,0100 624,2180 704,9330 
KithphIdiüng 1.442,2640 0 0 1.442,2640 433,3100 517,1990 491,7550 

2022 
Ngânsáchcptinh 2.691,1650 299,1300 347,5600 2.044,4750 628,7040 660,1560 755,6150 
KinhphId6iüng 1.591,4210 0 0 1.591,4210 493,9130 559,3250 538,1830 

2023 
Ngânsách cp tinh 2.970,4220 299,1300 347,5600 2.323,7320 755,5630 721,7080 846,4610 
Kinh phi di iimg 1.676,4270 0 0 1.676,4270 637,4250 389,0420 649,9600 

- 024 
Ngânsách cp tinh 3.158,8530 299,1300 347,5600 2.5 12,1630 818,1220 788,7520 905,2890 
KinhphIdiüng 2.014,6160 0 0 2.014,6160 658,8400 643,3860 712,3900 

2025 
Ngânsách cp tinh 3.401,5660 299,1300 347,5600 2.754,8760 872,9590 879,3500 1.002,5670 
KinhphIding 2.105,7400 0 0 2.105,7400 701,8750 718,4220 685,4430 

Tong 
Ngâu sách cap tinh 14.771,8570 1.495,6500 1.737,8000 11.538,4070 3.649,3580 3.674,1840 4.2 14,8650 
Kinh phi dôi frng 8.830,4680 0 0 8.830,4680 2.925,3630 2.827,3740 3.077,73 10 
Tong cong 23.602,3250 1.495,6500 1.737,8000 20.368,8750 6.574,7210 6.501,5580 7.292,5960 
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C 2. NO! DUNG BOI DIJ5NG, TJLP HUAN, DAO TO vA THÔNG TIN TUYEN TRUYEN GIAI DOIN 2021 -2025 
(Kern theo chirong trInh Khuyên nông tinh Ba Rja- Vth'ig Tàu giai dogn 2021- 2025) 

Z'. $i dung sO LIXQNG MVC TIEU TONG QUAT KET QUA CAN DT 
Bôi ö'n, tp hun, dào to 

chirc bôi di.rOng, tp 
huân và dào dio cho 
dôi tixcmg thuc hiên 
chuyên giao cong ngh 
trong nông nghip 

15 lap Nâng cao nghip vii  chuyên giao tiên b 
k thuQet, k5 näng thu thp, phân tIch, tong 
hop dU hêu va xay dung chrnmg tnnh, du 
an khuyen nông... cho 450 can b khuyên 
nông, cong tác vien thirc hin chuyên giao 
cong ngh trong nông nghip. 

100% can b khuyên nông, cong tác viên tham gia 
các lap bôi duOng, tp huân và dào to thrçc nâng 
cao nghiêp vu chuyên giao tiên bô k5 thuât, k5 näng 
thu thap, phân tIch, tônghcrp di 1iu va xây drng 
chuxmg trinh, dir  an khuyên nông... 

2 To chrc bôi throng, tap 
huân và dào do cho 
dôi ti.rçmg nhan chuyên 
giao cong ngh trong 
nông nghip 

60 lap Nãng cao trinh do, k5 nng san xuât, kinh 
doanh ye quy trinh san xuât nông san theo 
tiêu chuân an toàn san phãm cap quôc gia, 
khu virc  va quôc tê khi hi thp kinh tê; 
1rng ding tiên b khoa h9c k5' thuat... cho 
1.800 1uçt nguii tham gia các lap tp huãn 
nhn chuyên giao cong ngh trong nông 
nghip 

100% hrçit ngithi tham gia tap huân di.rcrc nâng cao 
trInh d va hiêu biêt ye quy trinh san xuât nông san 
theo tiêu chuân an toàn san phâm cap quôc gia, khu 
vrc va quôc tê khi hi nhp kinh tê; iirng diing tiên 
b khoa hçc k thuat... 

Thông tin tuyên tuyn 
Sotn và in sách k 
thuat san xuât nông 
nghip. 

Xuât ban 25-3 0 dâu sách Nâng cao trInh d san xuât, kinh doanh 
nOng san ye giá trj gia tang, an toàn ye 
chat hxcmg, bâo v môi trung sinh thai. 

100% sách k5 thuat san xuât nông nghip duçic cô 
d9ng, cp that tiên b k5 thuat và cong ngh mcii 
phü hop vOi trinh dO san xuât cUa dja phucing. 

2 Trang thông tin Din ti:r 
Trung tam Khuyên 
nông tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu và cUa 
Trung tam Khuyên 
nông Quôc gia. 

Duy tn, phat trin trang 
thông tin din tir (dang 
1.500 tin bài) 

- Tuyên truyên các chü truclng cüa Dãng, 
chinh sách và pháp luât cüa Nhà nuàc ye 
11th virc  nOng nghip, nông thôn; thông 
tin thj tnthng, k thuat cOng ngh san 
xuât nông nghip... 
- Thông tin hiu qua mô hInh dê nhãn 
rng vâ guong diên hInh trong san xuât 
nông nghip. 

- Cap that thu?mg xuyên tin t(rc, dang tãi 1.500 tin, 
bài, hInh ãnh, video trên trang thông tin din tCr ca 
Trung tam Khuyên nông tinh và Khuyên nông quôc 
gia; 
- Khoãng trên 10 triu lugt truy cap tim hiêu các 
các chU truang cüa Dáng, chInh sách và pháp luat 
cüa Nhà nuOc ye 11th virc  nông nghip, nông thôn; 
thông tin thjt tru?mg, k' thuat cOng ngh san xuât 
nông nghip, thông qua trang thông tin din tir cüa 
Trung tam Khuyên nông tinh; và báo dâi tinh. 
- Nguri san xuât näm bat dugc thu câu thj tru?rng 

3 Báo Ba Rja — Viing 
Tãu, Dài Phat thanh 
Truyn hIth tith Ba 
Rja — Vüng Tàu 

- Tham gia viêt tin bãi; 
- Phi hop vài dài truyn 
hith thuc hin các chuyên 
d v 11th vuc nông 
nghip và phat tnin nông 
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TT Ni dung SO L1XqNG MUC TIEU TONG QUAT KET QUA CAN DAT 
thôn. v san xut hang hóa nông nghip. 

4 To chirc tham quan 
trong và ngoài tinh 

- 10 chun tham quan 
ngoài tinh; 
- 25 chuyên tham quan 
trçng tinh. 

- T chüc 150 hxçt ngu?i tham quan ngoài 
tinh; vâ 725 krçt ngithi tham quan trong 
tinh; 
- Nông dan tham quan thirc tê các mô 
hinh san xuât hiu qua, dê h9c t.p, chia sê 
kinh nghim san xuât, kinh doanh. 

100% 1ixçt ngtthi tham gia các chuyn tham quan 
thirc tê các mô hInh san xut hiu qua có khã näng 
üng diing kiên thirc và k näng san xutt vao thrc t 
và chia sé kinh nghip san xut, kinh doanh ti dja 
phuang. 

5 To chuc hôi nghi, hôi 
thão chuyên dê 

05 cuôc Thao luân giai phap k5 thuât, tuyên 
truyên các van dê ye k thut, cong ngh 
thông tin thj trtthng trong san xuât nông 
nghipvtikh.oángi45ngi.riithamgia. 

100% nglrrn tham gia hôi nghi, hôi thao nam bat 
duçxc giái pháp k5 thut, tuyên truyn cac vtn d v 
k5' thut, cong ngh thông tin thi tnrmg trong san 
xuâtnOngnghip. . . .. 

6 To chüc va tham gia 
trién lam, hi cho nông 
nghip. 

- To chüc 5 — 10 phiên 
triên lam va hchç; 
- Tham gia triên lam, hi 
chg nông nghip djnh kS' 
hang näm va dt xuât i 
các tinh. 

Quãng bá hInh ãnh, thuang hiu nông san 
cüa tinh nhà. 

Quãng bá hinh ãnh, thiicng hiu nOng san cUa tinh 
nhâ. 
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PHU LVC  3. NO! DUNG XAY DING VA NHAN RQNG MO H!NH GIAI DOAN 2021 - 2025 
(Kern theo chu'wzg trInh Khuye'n nóng tinh Ba Rja — Vuing Tàu giai dogn 2021 - 2025,) 

M MO HINH 
so 

LUONG 
(MH) 

MUC TIEU TONG QUAT KET QUA CAN DAT 

inh vurc chän nuôi 12 
Nhóm rnô hmnh phát triên 
san xuát chän nuôi gia 
cam theo chui gia tn gän 
vâi tiêu thu san phâm. 

06 - Hirâng dn cho ngr?ii san xut các phuang thüc hçp tác san 
xuât theo chui giá tn; 
- Ap dung tiên bô k5 thuât, cong nghê moi gän voi tiêu thu san 
phám va truy xuât nguôn gôc sn phâm chan nuôi gia cam an 
toàn. 

- Gia tang giá trj san phm tir 5 - 10%; 
- Khã näng nhân rng mô hInh >15% (Kha 
näng tac dông den ngi.rcn san xuât va nhan 
rng các tiên bO k thut, cong ngh tir các 
mô hInh trInh din, diên hInh san xuât tiên 
tiên ra din rng). 

2 Nhóm mô hInh phát triên 
chän nuôi thur cam thIch 

ng vOi biên dôi khI htu. 

03 - Lixa ch9n và chuyen giao k thut nuôi các dôi tixçlng thu cam 
có môi tru0ng song thich nghi vâi môi trithng tir nuOc ng9t sang 
nrnIc mtn; 
- Ap drng tiên bô k5 thuât va cong nghê moi trong chäi nuôi 
nhäm tang nang suât và chat hrng san phãm, an toãn thirc phãm. 

- Thng hiu qua san xuât, hiu qua kinh tê It 
nhât 10% so vói san xuât ngoai mô hInh; 
- Khã näng nhân rng mô hInh >15% (Khâ 
nang nhân rông mO hrnh vrn so luang, 
din tich, the tIch tôi thiêu >15% tong quy 
mô dugc duyt). 

3 Nhóm mo hInh chän nuôi 
gia sue an toàn sinh hoc, 
giám thiêu tác dng den 
môi trtrOng. 

03 - Si:r ding giãi pháp k thut tong hçp giüp giãm h so thc an, 
giâm thiêu tác dng môi trithng; 
- Phát triên chãn nuôi heo an toàn dlch  bnh, nang suât, chat 
luçmg cao. 

- Tang nang suât, giám chi phi san xuât, h 
giá thành san phãm (Giám: 85% hrçing 
nixâc sü dung, 10% lucing thirc an; 60% 
cOng lao dng); 
- Nâng cao hiu qua kinh tê> 10% so vâi 
san xuât ngoài mô hinh; 
- Khã näng nhân rng mô hinh >15%. 

Linh vüc trông trçt 17 
Nhóm rnô hInh phát triên 
các loài cay chü hrc theo 
huàng VietGAP 

04 - Gop phán tharn gia to nguOn san phâm xuât khâu; 
- Giiip các nông h näm vting k9 thut canh tác theo hixvng 
VietGAP; chü dng ghi chép trong qua tninh san xuât có the tnuy 
nguyen gôc san phãm; 
- Ap diing tiên b k5 thuat và cong ngh mâi vào san xuât; nãng 
cao näng suât và chat hrçmg san phâm, an toan thirc pham. 

- Gop ph.n phát trin các vüng thám canh 
các loài cay chü 1%rc theo hi.râng VietGAP 
duçxc cap giây chirng nhn va dan tern truy 
xuât; 
- Chat hrcmg san phãm dirçc nãng cao, 
tang hiu qua kinh tê >20% so vói san 

2 
.-..----.----. 

Nhóm mô hInh phát triên 05 
—------.- 

- Hucng dêin tiên b k thut và cOng ngh mOi. Nang cao k - Gop phãn phát triên các vüng san xuât 
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TT NHOM MO H!NH 
sO 

LUNG 
(MH) 

MUC TIEU TONG QUAT KET QUA CAN DiNT 

san xuât theo huàng hthi näng san xuât theo hrnng an toàn cho ngu?ñ nông dan; theo huàng hiru ca duçc cp gi.y chng 
Co - Tung bucic xây dung thrnmg hiêu, nhan hiêu hang hoa dang 

tern truy xuât nguôn gôc, giüp kiêm soát nguôn gôc san phârn. 
HInh thành nên nông nghip ben vting, tang khã näng cnh 
tranh. 

nhân va dan tern truy xuât, 
- Chat hrcrng san phâm duçc nâng cao, 
tang hiu qua kinh tê >20% so v6i san 
xuât ngoài mô hInh. 

3 Nhórn rnô hInh san xuât 08 - lYng ding tiên b k5 thut và cong ngh rnâi thIch rng vói biên - Giàm chi phi ye giông, phân bón, thuS 
nông nghip darn bão doi khi hu vào san xuât. bão v thirc 4t tü 10-20%; 
chat luçrng và an toàn - Sir dtng các chê phãm sinh hçc, vi sinh trong san xuât, x1r 1 - Tang näng xuât và hiu qua kinh té tir 10 
thrc phârn, thich irng vâi 
biên dOi khI hu va báo 
v môi trithng. 

phê phi phâm nông nghip, tái tao lai sr can bang sinh vt và 
sinh vt dat theo huâng có Igi tir nhiên, tao  sir ben vttng trong 
canh tác; 

— 15% so vâi san xuât ngoài mô hInh. 

- San xuât hang hóa theo thu câu cüa trj tru?mg. 
III Linh vtrc thüy san 21 

Nhóm mô hinh nuôi thñy 08 - Gop phân tto ra san phâm phçic vii ngành du ljch, darn bão chat - Tang näng suit, giãm chi phi san xut, ha 
dc san phuc vu phát triên hrcmg và an toàn thrc phâm, nâng cao giá trj gia tang; giá thãnh san phâm. Nãng cao hiu qua 
ngành djch vii du ljch. - Ap diing tiên bO k thut va cong ngh rnâi nhäm tang nang 

suât và chat hxcmg san phâm, an toàn thrc pham; 
kinh tê >10% so vth san xuât ngoài mO 
hinh; 

- To chirc mô hInh nuôi trông thUy san thich irng vói biên dôi khI 
hâu. 

- Khã näng nhân rng mô hInh >5%. 

2 Nhóm rnô hInli nuoi thUy 08 - Tao san phâm thUy san an toàn, nguôn cung cho djch vii du - Tang näng suât, giam chi phi san xuât, ha 
san theo huâng an toàn ye ljch; giá thành san phãm. Náng cao hiu qua 
chat hrgng thông qua sü - Ap ding tiên bO k thuat, cong ngh mài gãn vói xây dirng kinh tê >10% so vài san xuât ngoài rnô 
ding các chê phârn sinh thi.rong hiu, 5ir ding chê phâm sinh h9c, giám ô nhim rnôi hinh; 
hçc trii6ng; - Kha näng nhân rng rnô hInh >5%. 

- Phát triên da dang nghê nuôi trông thüy hãi san. 
3 Nhórn rno hInli nuôi thüy 03 - Gop phan tham gia tao  nguOn san phâm xuât khâu; - Tang nang suât, giam chi phI san xuât, ha 

san kiêm soát tot mOi - Ap d%ing tiên b k thut và cong ngh rnài nhäm tang nang giá thãnh san phãm. Nâng cao hiu qua 
tnx6ng nuôi, giám chi phi suât và chat lugng san phâm, an toãn thirc phâm; kinh tê >10% so vài san xuât ngoãi mô 
san xut, nâng cao giá trl 
san xuât. 

- Nãrig cao giá trj san xuât trên don vj din tich nuOi trOng. hinh; 
- Kha näng than rng mO hInh >5%. 
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> 
MO H!NH 

SO 
LU'QNG 

(MH) 
MUC TIEU TONG QUAT KET QUA CAN DiNT 

• 
ô hrnh khôi phuc 

ion thuy san va cac 
oai thüy san truyên 

thông. 

05 - Gop phân khôi phuc nguôn lrn thuy hai san, 
- Ap dung tiên bô k5' thuât va cong nghê mm nhäm tang nãng 
suât và chat luçmg san phâm, an toân thijc phâm; 
- Phát triên da dng nghe nuôi trông thüy hâi san. 

- Tang nng suât, giam chi phi san xuât, ha 
gia thanh san phâm Nãng cao hiêu qua 
kinh tê >10% so vâi san xuât ngoài mô 
hInh; 
- Khã näng nhân rng mô hInh >5%. 
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1[1( BAN NHAN DAN 
TINH BA RIA - VUNG TAU 

CONG 1145A xA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
DOc 14p — Tkr do — Hanh phut  

S6:  015  /QD-UBND Ba Ria — rang Tau, ngay O5thang-10 nam 2021 

QUYET DINH 
Phe duy?t nhiem vu thtrc hi§n Ke hoach khuyen nong nam 2022 thu6c Chuang 

trinh khuyen nong giai down 2021 - 2025 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VUNG TAU 

Can cu Ludt To chtec chinh quyen clia phicang ngay 19/6/2015; Can cu Ludt 
sera cloi, bo sung mot so dieu clia Ludt TO chirc Chinh phei va Ludt TO chicc Chinh 
quyen dia phwang ngay 22/11/2019; 

Can Nghi clinh so 83/2018/ND-CP ngay 24/5/2018 aux Chinh phet ve 
Khuyen nong; 

Can at ThOng to so 75/2019/TT-BTC ngay 04/11/2018 clia Bd Tai chinh ve 
Quy dinh quan ly, set dung kinh phi su nghiep tie nguon ngan sach nha ntrac thyv 
hien hoot &Ong khuyen nong; 

Can cer Nghi quyet so 02/2020/NQ-HDND ngay 04/8/2020 cida Hdi clang 
nhan dan tinh Ba Ria - Vang Tau quy clinh ndi dung chi, mire ho trq cho ccic hogt 
Ong k-huyen nong tren clia ban tinh Ba Ria - Viing Tau; 

Can cif Quyet clinh so 1125/QD-UBND ngay 06/5/2019 ceta UBND tinh ve 
viec Ban hanh clinh miec kinh to 197 thudt cip dung cho ccic ma hinh khuyjn Wong tai 
tinh Ba Ria - Vung Tau; 

Can tie Quyet clinh so 1564/QD-UBND ngay 10/6/2021 ciia Chu tich Uy ban 
nhan dan tinh Ba Ria - Fling Tau ye viec phe duyet Chuang trinh Khuyen nong tinh 
Ba Ria - rung Tau giai clown 2021 - 2025; 

Xet de nghi ceia Giam doc Sa Nong nghiep va Phat trien ;long them tai Ter 
trinh so 296/TTr-SNN ngay 17/9/2021 ye viec phe duyet nhiem vu thus hien Kg 
hoach khuyen nong nam 2022 thudc Chuang trinh khuyen nong giai clown 2021 -
2025. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Phe duyet nhiem vu thvc hien Ke hoach khuyen nong nam 2022 
thu6c Chuang trinh Khuyen nong giai don 2021 - 2025 cua Trung tam Khuyen 
nong, cu the nhu sau: 

r  Muc dich: T6 chirc b6i duong, tap huAn, huang dan va nhan rang m6 hinh 
khuyen nong 46p phan phat trien nong nghiep ben vitng CA ye tong trot, char  nuoi 
va thuy san gan v6i thvc hien co cau 14i nganh N6ng nghiep theo huang ket hqp 
ch4t the san xuat vai bao quan, soy the, the bien va lien ket tieu thv san pham. 

• 
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2. Yeu cAu: Phu hgp veri chirc nang, nhiem vu cua don vi va chn truang, 
chink ,sach phap luat hien hanh; quail triet va trien khai có hieu qua Chuang trinh 
Khuyen nong giai clop. 2021 - 2025 teen dia ban tinh BA Ria - Wing TAu. 

3. Nhi§m vu. 

a. Cling tic BM duikng, tap huAn va dao tuo. 

- TAp huAn, ciao tqo nang cao nghiep vu khuyen Wong cho d6i tugng chuyen 
giao kY thuat (03 lop; 02 ngay/lop); Thai gian: 06 ngay. 

- Tap huAn chuyen giao ky thuAt cho dOi tugng nhAn chuyen giao ky thuat 
(12 16p; 01 ngay/lop); Thai gian: 12 ngay. 

b. Cong tic Thong tin tuyen truyen. 

- Hei thao tong ket hoat deng khuyen nong nam 2022 (01 cuec/ ngay); Thai 
gian: 01 ngay. 

- Tham quan hoc tap kinh nghiem trong tinh (05 chuyen; 01 ngay/chuyen); 
Thai gian: 05 ngay. 

- Tham quan hoc tap kinh nghim ngoai tinh (02 chuyen; 03 ngdy/chuyen); 
Thai gian: 06 ngay. 

- Trang thong tin dien tir Trung tam khuyen nong tinh Ba Ria - \Tang Tau 
(Duy tri, phat trien trang th8ng tin dien tir (clang 300 tin bai)); Thai gian: trong nam 
2021 

- Sach tai lieu ky thuat: In sach ky/ thuAt, soan tai lieu, tham Binh tai 1*1 (06 
dAu sach \Teri 7.000 cu9n); Thai gian trong nam 2021 

c. Xfiy dung vi nhin Ong mo hinh. 

- MO hinh nuoi vit sinh san huemg trung an town sinh hoc (quy mo 1.500 
con/3 di6m/03 he); Thai gian trong nam 2021. 

- MO hinh nuoi be sinh san (quy mo 06 con/3 diem/03 he); Thai gian trong 
nam 2021. 

- M8 hinh nuoi tom su sir dung nuacc tun hoan tux nuac ao ca nuoi (quy mo 
5.000m2/diem/01 he); Thai gian trong nam 2021. 

- Mo hinh nuoi ca chim vay yang trong ao sir dung CPSH xir 1S,  nuac giup 
giam thieu 8 nhigm moi tnrang (quy mo 3.000m2/diem/01 he); Thai gian trong nam 
2021 

- MO hinh nuoi torn the chan trang 3 giai (loan (quy me) 2.000m2/diem/01 
he); Thai gian trong nam 2021. 

- MO hinh nuoi 19ng ghep ca chep V1 va ca trim co (quy mo 
3.000m2/diem/01 he); Thai gian trong nam 2021. 

- Mo hinh nuoi cua trong ao sinh thai (quy mo 10.000m2/diem/01 110; Thai 
gian trong nam 2021. 

• 
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- MO hinh nuoi 6c hirong trong ao (quy mo 5.000m2/diem/01 h()); Thai gian 
trong nam 2021. 

- MO hinh nang cao quan ly benh chet nhanh chet cham hieu qua ten cay ho 
tieu (quy mo 04 ha/4 - 8 he); Thoi gian trong nam 2021. 

- MO hinh tham canh cay thanh long (quy mo 01 ha/1 - 2 he); Thad gian 
trong nam 2021. 

- MO hinh tham canh cay mit (quy mo 03 ha/3 - 6 he); ThOi gian trong nam 
2021. 

4. Ve dy town kinh phi th.rc hi0: Giao Se:, Tai chinh chit tri, phi hop vOi So 
NOng nghiep va Phat trier',  nong then va cac don vi lien quan ra soat tham dinh, can 
doi va bo tri kinh phi de trien khai thkrc hien theo quy dinh. 

5. Thoi gian thirc hi4: Trong nam 2022. 

Dieu 2. Sit Nong nghiep va Phat trien Nong then c6 trach nhiem chi dao 
Trung tam Khuyen nong trien khai thkrc hien theo nei dung phe duyet tai Dieu 1; 
chiu trach nhiem toan be ve tinh chinh xac, hop phap dm nei dung nhiem vu theo 
quy dinh hien hanh. 

Dieu 3. Quyet dinh c6 hieu hrc ke to ngay 14. Chanh Van phong t'Jy ban 
nhan dan tinh, Giam doe cac Si:',: Tai chinh, Nang nghiep va Phat trien nong then; 
Giam doc Kho bac Nha mr6c tinh; Chit tich UBND cac huyen, thi xa, thanh pho; 
Giam doe Trung tam Khuyen nong va Thu trithng cac don vi c6 lien quan chiu 
trach nhiem thi hanh quyet dinh nay./. 

Noi nlitin: 
- Nhu Dieu 3; 
- CT NIA cac PCT - UBND tinh (b/c); 
- Luu: VT, KTN.(  H ) 
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