nh: Mt phn h tng Khu nông nghip ng dng công ngh cao cp tnh v thy sn ti huyn m Hà - tnh Qung
Ninh ti thi im u nm 2019.
1.

Gii pháp v khoa hc - công ngh:

- Tip tc hoàn thin v t chc, chuyn giao công ngh sn xut cho tng loi cây trng, vt nuôi; c bit m rng th
trng xut khu theo mô hình liên kt chui giá tr hàng hóa phát huy li th sn phm nông nghip ng dng
công ngh cao.
- Tin hành xây dng các mô hình ng dng, chuyn giao tin b khoa hc và công ngh a vào phc v nông
nghip. Phi hp vi các s, ngành, vin, trng, các t chc khoa hc và công ngh, doanh nghip, các t chc nc
ngoài tp hp các d liu, tài liu, mô hình ã có.
- T chc hoàn thin các mô hình nông nghip ng dng công ngh cao ã có và hin ang trin khai thc hin
trên a bàn thành ph thông qua vic gn kt vi vin, trng, t chc khoa hc và công ngh, t ó la chn mô hình
phù hp chuyn giao qua mng li liên kt 4 nhà (nhà nc, nhà qun lý, nhà doanh nghip, nhà nông).
- T chc tip nhn vic chuyn giao mt s công ngh cao t nc ngoài phù hp vi iu kin ng dng ti thành tnh
Qung Ninh.
- Áp dng h thng tiêu chun, quy chun k thut trong qun lý cht lng sn phm nông nghip, to ra nhiu sn
phm nông nghip có cht lng, tính nng vt tri, giá tr gia tng cao, thân thin vi môi trng và m bo sc khe
cng ng.
- xut, t hàng các mô hình ng dng công ngh cao trong sn xut nông nghip. tip nhn, chuyn giao, hp
tác trong quá trình trin khai áp dng công ngh.
- ng dng khoa hc, công ngh c bit là công ngh thông tin trong nghiên cu, sn xut các sn phm nông
nghip ng dng công ngh cao.
2. Gii pháp ào to, nâng cao cht lng ngun nhân lc
- ào to dài hn (trình thc s, tin s ) và ngn hn cho cán b tr có nng lc hc tp và nghiên cu v ng dng công
ngh cao trong nông nghip (công ngh sinh hc, k thut nông nghip, nuôi trng thy sn, ch to máy móc
phc v sn xut, s ch, ch bin các sn phm nông lâm thy sn áp ng phát trin nông nghip ng dng công ngh
cao) ti các vin, trng trong nc và các nc có trình khoa hc công ngh phát trin.
- ào to nâng cao k thut, k nng s dng vn hành công ngh và làm ch công ngh trong lnh vc sn xut
nông nghip; cp nht thông tin kin thc v tin b khoa hc công ngh, k nng thc hành ng dng công ngh cao
trong lnh vc nông nghip cho cán b qun lý khoa hc và công ngh, cán b nghiên cu, cán b k thut, nhân
lc ca doanh nghip, ngi qun lý, k thut viên hp tác xã, t hp tác.
- y mnh công tác hp tác vi các chuyên gia, nhà khoa hc trong và ngoài nc am hiu iu kin phát trin
nông nghip ca thành ph, có kh nng a ra các gii pháp công ngh ng dng công ngh cao vào phát trin
nông nghip.
- Chú trng công tác ào to tay ngh ngn hn và thng xuyên cho nông dân tham gia thc hin sn xut ng
dng nông nghip công ngh cao.
- T chc lp bi dng, tp hun cho các doanh nghip, nông dân v kin thc công ngh cao trong sn xut, tiêu

th, xây dng thng hiu, khuyn khích trin khai các hot ng m to doanh nghip nông nghip công ngh cao.
3. Gii pháp v c ch chính sách, ngun vn
Áp dng các c ch chính sách quy nh trong Lut Công ngh cao Quyt nh s 1895/Q-TTg ca Th tng
Chính ph, và các quyt nh ca y bân nhân dân tnh Qung Ninh ban hành nh:
- Thc hin chính sách u tiên, h tr ào to ngun nhân lc công ngh cao trong nông nghip theo khong
1,2,3 iu 27 ca Lut Công ngh cao và các quy nh khác ca pháp lut.
- Thc hin chính sách u c bit thu hút, s dng nhân lc công ngh cao trong nông nghip theo khon 1 iu
29 iu 27 ca Lut Công ngh cao và các quy nh khác ca pháp lut.
- Thc hin chính sách theo Quyt nh s 3262/Q-UBND ca UBND tnh ban hành ngày 28/11/2013, nhà
u t thc hin u t ti các khu nông nghip ng dng công ngh cao ca tnh s c hng nhiu chính sách u ãi, h tr
trin khai các d án; Ngh quyt 194/2019/NQ-HND ngày 30/7/2019 ca Hi ng nhân dân tnh v vic ban
hành chính sách khuyn khích u t, liên kt trong sn xut, ch bin và tiêu th sn phm nông nghip tnh
Qung Ninh.
- T chc, cá nhân nghiên cu và phát trin công ngh cao trong nông nghip c u ãi, h tr cao nht theo Lut
Công ngh cao và các quy nh khác ca pháp lut; c h tr mc cao nht kinh phí t ngân sách nhà nc cho
các d án sn xut th nghim các công ngh cao mi to ra trong nc hoc các công ngh cao nhp t nc ngoài
trong 2 nm u áp dng, không thu hi kinh phí h tr.
- Ch u t d án xây dng c s nghiên cu, phát trin, ng dng công ngh cao trong nông nghip c u ãi cao nht
v thu tin s dng t, thu s dng t theo quy nh ca pháp lut v t ai.
- H tr chi phí thit k ng rung, c s h tng, to vùng sn xut tp trung chuyên canh sn xut hàng hóa, thun tin
cho áp dng c gii hóa sn xut nông nghip ng dng công ngh cao; chi phí o c, lp h s, chuyn i t ai gia
các t chc, h nông dân, doanh nghip tham gia u t trong vùng sn xut nông nghip ng dng công ngh
cao.
4. Gii pháp phát trin th trng, dch v h tr hot ng công ngh cao trong nông nghip
H tr các doanh nghip, t chc và cá nhân xúc tin th trng bng nhiu hình thc nh tham gia hi ngh hi tho,
hi ch nc ngoài, bc u h tr các doanh nghip, nông dân xây dng thng hiu sn phm nông nghip công
ngh cao.
5. Gii pháp v thông tin, tuyên truyn
Các doanh nghip c h tr, to iu kin ng ký thành các doanh nghip khoa hc công ngh.
Các doanh nghip c to iu kin tip cn thông tin v khoa hc công ngh nc ngoài (thông qua hi ngh, hi ch,
trin lãm,... ti nc ngoài).
Cn tip cn nhanh thông tin v các nghiên cu, sn phm nông nghip công ngh cao, th trng... trong sn
xut, thng mi.
6. Các d án kêu gi doanh nghip tham gia u t
- Dự án Khu phức hợp sản xuất Tôm chất lượng cao và nuôi thương phẩm siêu thâm canh trong
nhà kính tại Đầm Hà do Tập đoàn Việt Úc làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 500
tỷ đồng, quy mô thực hiện là 187,8 ha, công suất thiết kế khoảng 8 tỷ con giống/năm (ging tôm cht
lng cao).
- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng vùng sản xuất giống Nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn, dự án có
diện tích 300 ha; công xuất 1,5 tỷ giống/năm.
- Dự án sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến thức ăn cho Tôm sử dụng công nghệ cao
(giai đoạn 1) tại xã Cộng hòa, thành phố Cẩm phả đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt
theo Quyết định chủ trương đầu tư số 239/QĐ-UBND ngày 26/01/2018, dự án có công xuất 15
triệu tôm giống/năm.
- Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển
nông nghiệp VinEco-Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư có quy mô khoảng 202,5 ha ở hai xã
Hồng Thái Tây và xã Hoàng Quế (Thị xã Đông Triều)
Nguyễn Văn Tuấn (Phó Chánh Văn phòng - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh)
(Theo: Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh – Ngày đưa tin: 03/10/2019)

