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Chuyền:
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Căn cứ Luật Tổ chức chínlì quyềiì‘địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày 14/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ
tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững đến năm 2020, định hướng 2030;
Căn cứ Quỵết định số 2724/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn
tỉnh đến năm 2020;

tăng và phát triên bên vững đên năm 2020, định hướng 2030;
Xét đề nghị của Giám đếc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 16/TTr-SNN ngày 23/01/2017,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án nông
nghiệp ứng dụng công nghệ caở tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020.
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các
Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn
cứ chức năng, nhiệm vụ đê triên khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả và
đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh;. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn
thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết
quyêt định này.
Quyết định có hiệu lực kể tò từ ngày ban h à n h f^
Nơi Iihậiĩiỷ
Như điều 3;
- CT, PCT UBND tinh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phổng: TH, KT, NNMT;
- Lưu; VT, NNMT (Đg-70b).
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I. Mục đích, yêu cầu:
1. Muc đích

công việc để ừiển khai thực hiện đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Đề án phát ữiển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đăk Lăk (sau đây được viết tắt ỉà NNƯDCNC) đên
năm 2020 đã được UBND tính phê duyệt tại Quyết định 2724/QĐ-ƯBND ngày
25/12/2013.
2. Yêu cầu
Gắn chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các
chương trinh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, Đề án tái cơ câu
ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được ƯBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định 2325/QĐ-UBND ngày 10/8/2016.

n. Nôi dung thưc hiển:
ỉ . Công tác tuyên truyền:
Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến các cấp, các ngành xác định,
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm
của nsành nông nghiệp, giúp ổn định đời sống, tăng thu nhập cho nông dân, xây dựng
một nền nông nghiệp cồng nghệ cao, sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, là một
trons những đột phá chính để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông lâm
thủy sản và ứng phó với biến đổi khí hậu.
a) Các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày
25/10/2016 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT theo hướng nâng
• f

,

•

•

1w

>

1

Ả _

nề

/*\

Á i

4 -*

1

A

o

o

^

i f / f —\ 'Ỵ""\

T T T \ "V T T N

>

tỉnh vê việc phê duyệt Đê án phát triên nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa
bàn tỉnh đến năm 2020 và các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển nông
nghiệp ,ứng dụng công nghệ cao đến tất cả các đảng viên, cán bộ. công chức, viên
chức, các tầng lóp nhân dân và đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong
lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
b)
Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh; Đài Truyền thanh và truyền hình các huyện, thị xã, thành phố xây dựng
chuyên đề, chuyên mục đăng tải tin, bài, phóng sự về phát triển nông nghiệp ứng

tuyên truyền các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền
vững, chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình tái cơ
câu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị tăng và phát íriên bên vững đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030.
c) Hoàn thành công tác tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt Nghị quyết số
04-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy và các văn bản liên quan đến Đề án Phát
triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 trước ngày 30/6/2017; các phương
tiện thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền trong suốt thời gian thực hiện Kế
hoạch này.
2. Những nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2020
a) Nghiên cứu, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp:
- Chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thuỷ sản cho năng
suất, chất lượng cao.
- Phòng, trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản.
- Phát triển, ứng dụng các quy trình công nghệ trong sản xuất nông, lâm
nghiệp và thuỷ sản đạt hiệu quả kinh íế cao.
- ứ n g dụng các loại vật tư, máy móc, công nghệ tiên tiến sử dụng ứong nông
nghiệp.
- Bảo quản, chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp.
- Nhập công nghệ cao trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương.
b) Xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển nông
nghiệp ửng dụng CNC.
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
(NNƯDCNC) tại Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi trong năm 2017. Đến năm
2020: tiếp tục xây dựng, mở rộng các hoạt động trong khu NNƯDCNC, như: nghiên
cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô h h h sản xuất sản phẩm NNƯDCNC; sản
xuât sản phâm NNƯDCNC; đào tạo nhân lực CNC; tổ chức hội chợ, triển lãm, trình
diễn sản phẩm NNƯDCNC; thu hút nguồn đầu tư, nhân lực CNC trong và ngoài nước
thực hiện hoạt động ứng dụng CNC trong nông nghiệp.
- Rà sóat, Quy hoạch và từng buớc phát triển các khu, vùng nông nghiệp ứng
dụng CNC trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tập trung phát triển một số sản
phẩm chủ lực, như:
- Trồng trọt: cà phê, hồ tiêu, bơ, rau, củ, quả, sắn
- Chăn nuôi: heo, bò, gà, mật ong

- Thủy sản: các loại thủy sản truyền íhốữg và thủy sản có giá trị cao.
c) Phắt triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ-cao
d) Định hướng và quy mô phát triển dịch vụ nông nghiệp ứng dụng CNC
- Dịch, vụ giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ yếu

+ Dự án xây dựng rừng giống chuyển hóa và vườn giống:
+ Dự án xây dựng phòng nuôi cấy mô
- Phát triển dịch vụ vật tư, kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi
- Phát triển dịch vụ máy móc, thiết bị, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản
- Phát triển dịch vụ huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
- Phát triển dịch vụ triển lãm, thăm quan, nghỉ dưỡng nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao
- Đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ NNƯDCNC
e) Triển khai các dự án ưu tiên đầu tư (Theo Đề án đã được phê duyệt tại
Quyết định 2724/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của ƯBND Tỉnh về việc phê duyệt Đe
án phát trỉên nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đên năm 2020)
(1) Dự án xây dựng khu NNƯDCNC tại Trung tâm Giống.
(2) Dự án xây dựng khu NNƯDCNC Tân An 06 ha.
(3) Dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng.
(4) Dự án phát triển đào tạo nguồn nhân lực.
(5) Dự án đầu tư CSHT phục vụ sản xuất NNƯDCNC.
(6) Dự án xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp CNC.
(7) Dự án xây dựng bản đồ dinh dưỡng cho cà phê.
f) Huy động các nguồn lực vốn để triển khai đề án
Tổng vốn đầu tư: 546 tỷ đồng, Trong đó:
- Vốn ngân sách trung ương: 165 tỷ đồng (30,3%) hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các
khu, vùng NNƯDCNC, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ sản xuất giống, chuyển giao
công nghệ.
- Vốn ngân sách tỉnh.: 201 tỷ đồng (36,8%) đầu tư hạ tầng các khu, vùng sản
xuất NNƯDCNC, các dự án sản xuất giống cây trồng vật nuôi, xây dựng thương hiệu
cho các sản phẩm của tỉnh.
- Vốn khác (doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các nhà tài trợ, vốn vay, ODA): 180
tỷ đồng (32,9%).
ra . GIẢI PHÁP THựC HIỆN:
1. Giải pháp về gỉao đất và quy hoạch sử dụng đấtỉ
Đối vói khu NNƯDCNC: Nhà nước hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách cho
việc:
- Khảo sát, quy hoạch chọn địa điểm để xây dựng Khu NNƯDCNC;
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng;
- Đo đạc5 giao quyền sử dụng đất, điều chỉnh hồ sơ giao quyền sử dụng đất.

- cắm mốc ranh giới của khu NNƯDCNC.
Đối với Doanh nghiệp NNỦDCNC:
- Được ưu tiên giao đất, cho thuê đất ở những vị trí thuận lợi cho sản xuất.
- Được hưởng các chính sách ưu đãi về đầu tư, cơ sở hạ tầng, khoa học công
nghệ, môi trường.. .của khu, vùng NNỨDCNC.
2. Giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật
Đối với Khu NNỦDCNC
- Vốn đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư từ ngân sách của tỉnh;
- Hỗ trợ vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước, bao gồm: xây dựng trụ sở điều
hành, hệ thống giao thông, điện nước, hệ thống xử lý chất thải theo các dự án đầu tư
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Vốn của các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu, đào
tạo, sản xuất, dịch vụ trong khu NNỨDCNC;
- Được hưởng các ưu đãi khác do UDND tỉnh quy định.
- Tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, thử
nghiệm, trình diễn, đào tạo nguồn nhân lực, sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao; doanh nghiệp hoạt động trong các khu NNUDCNC được hưởng các
chính sách ưu đãi được quy định tại Luật Công nghệ cao và các quy định khác của
pháp luật.
Đối với doanh nghiệp NNỨDCNC
Được vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, phương
tiện vận chuyển, chi phí quảng cáo, tiếp thị thị trường cho sản xuất NNỦDCNC theo
quy định của Chính phủ.
3. Cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp ửng dụng công nghệ cao
Áp dụng các cơ chế chính sách quy định trong Luật Công nghệ cao, Quyết định
số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
- Tổ chức, cá nhẫn nghiên cứu và phát triển CNC trong nông nghiệp được Nhà
nước ưu đãi, hỗ trợ cao nhât theo khoản 1 Điều 12 của Luật Công nghệ cao; Mục 1,2
và 4 Phần III Điều 1 Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng
Chính phủ và các quy định khác của pháp luật; được hỗ trợ mức cao nhất kinh phí từ
ngân sách nhà nước cho các dự án sản xuât thử nghiệm các công nghệ cao mới tạo ra
trong nước hoặc các công nghệ cao nhập từ nước ngoài trong 2 năm đầu áp dụng,
không thu hồi kinh phí hỗ trợ.
- Chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ
cao trong nông nghiệp được ưu đãi cao nhất về thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất
theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Xem xét hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mức cao nhất chi phí đối với tổ chứe
khoa học và công nghệ công lập và đối với các tổ chức khác để đầu 'tư trang thiết bị
cho phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu hình thành do liên kết giữa tổ chức, cá nhân

phục vụ hoạt động nghiên cún và phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp theo
các dự án đầu tư được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.
- Nhà nước hỗ trọ' mức cao nhất kinh phí nhập khẩu một số công nghệ cao,
máy móc, thiết bị công nghệ cao trong nông nghiệp trong nước chưa tạo ra được để
thực hiện một số dự án nghiên cứu ứng dụng và trình diễn công nghệ cao quan trọng
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.
- Thực hiện chính sách ưu tiên, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao
trong nông nghiệp theo khoản 1,2,3 Điều 27 của Luật Công nghệ cao và các quy định
khác của pháp luật.
- Thực hiện chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ
cao trong nông nghiệp theo khoản 1 Điều 29 của Luật Công nghệ cao và các quy định
khác của pháp luật.
- Nhà nưó'c có chính sách ưu đãi để thu hút tổ chức, cá nhân nước ngoài. Người
Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện các hoạt động CNC trong nông nghiệp tại
Việt Nam như đối với các tổ chức và cá nhân trong nước.
Ngoài ra, tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành thêm các chính sách ưu đãi hơn để thu
hút nguồn nhân lực và đầu tư, nhất là chính sách đất đai và thuế phù hợp với điều
kiện cụ thể từng thời kỳ. Thực hiện chính sách thu hút trí thức, nhân tài; chính sách
đào tạo và hỗ trợ nguồn nhân lực, hỗ trợ thủ tục về đầu tư.
4. Xúc tiến đầu tư và thương mại
- Xây dựng các tiêu chí cụ thể và quy chế, chính sách để thu hút các doanh
nghiệp nông nghiệp CNC vào đầu tư tại khu vực thu hút đầu tư sản xuất. Thực hiện các
hình thức xúc tiến đầu tư như hội nghị, quảng cáo trên trang W eb...
- Khuyến khích các tổ chức khoa học trong và ngoài nước đầu tư các cơ sở
nghiên cứu ứng dụng, trình diễn, chuyển giao cũng như tổ chức sản xuất các sản phẩm
công nghệ cao.
- Tạo mối liên kết và quảng bá để thu hút các tổ chức, cá nhân có công nghệ vào
thử nghiệm, trình diễn và chuyển giao. Tạo điều kiện để công nghệ được thương mại
hóa, đồng thời có chính sách hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp tiếp nhận được công nghệ.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quảng bá sản phẩm sản xuất và
sản phẩm công nghệ.
- Tổ chức các hội chợ và triển lãm về CNC trong nông nghiệp tại Khu NNCNC.
IV. PHÂN CÔNG THựC HIỆN:

^ -

t

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã,
thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm tổng kết, đánh giá
kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.
- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan, tham mưu việc thành
lập khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban, ngành có liên
quan tham mưu, trình duyệt Quy định thẩm quyền công nhận có thời hạn đối với
doanh nghiệp NNƯDCNC.
- Chủ trì và phối hợp với Sở Công thương để xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm
để chủ động trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng quy chế hoạt động
của khu và vùng NNƯDCNC.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất cơ chế
chính sách khuyến khích đầu tư phát triển NNƯDCNC trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì và phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch
đào tạo nhân lực ở trong và ngoài nước về lĩnh vực CNC trong nông nghiệp.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối họp với các Sở, ban, ngành giải quyết các đề nghị của các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc đầu tư phát triển NNƯDCNC;
- Chủ trì cân đối tổng họp các nguồn lực đầu tư cho phát triển NNƯDCNC của
tỉnh hàng năm xây dựng kế họach vốn, xây dựng các giải pháp huy động, bố trí
nguồn von cho phắt triển NNƯDCNC, tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh;
- Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định các đề án, dự án đầu tư phát
triển NNƯDCNC;
3. Sở Khoa học và Công nghệ
^- Chủ trì, phối hợp với Sở NN và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt và quản lý
các đê tài, dự án khoa học và công nghệ có liên quan đến phát triển nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao từ nguồn ngân sách nhà nước.
- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở NN và PTNT, các Sở, ban, ngành có liên quan
xây dựng cơ chê, chính sách thu hút, sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ có
trình độ cao.
- Phối họp với Sở NN và PTNT và các ngành có liên quan xây dựng danh mục
CNC ứng dụng trong nông nghiệp; các dự án tăng cường tiềm lực khoa học và công
nghệ; đánh giá, giám định công nghệ các dự án đầu tư.
- Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bảo hộ các đối tượng sở hữu công
nghiệp, Nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, giải pháp
hữu ích các quy trình, giải pháp công nghệ ứng dụng công nghệ cao trong nông
nghiệp...
t
- Hướng dẫn, hỗ ữợ các doanh nghiệp, họp tác xã, tổ hợp tác...chuyển giao ứng
đụng công nghệ trong nông nghiệp.
4. Sở Tài chính
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các cơ chế chính sách
khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển nông r.ghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh;

Hàng năm, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kinh phí theo quyết định
của UBND tỉnh để lập dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển NMJDCNC.
- Thực hiện cấp phát, quản lý và quyết toán ngân sách hỗ trợ cho phát triển
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo các quy định hiện hành.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Sở NN và PTNT; các Sở, ban, ngành; UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu việc bố trí đất cho các
dự án; tổ chức thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng; hướng dẫn, thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng các khu, vùng NNƯDCNC.
6. Sở Công thương
- Phối hợp xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch và các giải pháp hỗ trợ
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; Phối họp với Sở Nông nghiệp và
PTNT đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao
trên địa bàn tỉnh gắn với thị trường, tiêu thụ ổn định.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã,
thành phố triển khai các họat động xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm nông
nghiệp công nghệ cao; khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
công nghệ cao trong cả nước và xuất khẩu.
7. Sở Thông tin truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương; Đài phát thanh - Truyền hĩnh các
huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đề án Phát
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đăk Lălc đến năm 2020;
tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao.
8. Sở Nôi
• vu
•
Phối hợp với Sở NN và PTNT tham mưu việc thành lập Khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao của tỉnh, đề xuất cơ cấu tổ chức, biên chế công chức, viên chức
trên cơ sở Đe án vị trí việc làm được cấp thẩm quyền phê duyệt.
9. Các Tổ chức nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực để triển khai
NNƯDCNC (Trường Đại học Tây Nguyên, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm
nghiệp Tây nguyên, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo khác trên địa bàn):
- Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho kế hoạch triển khai hoạt động của
Đề án NNƯDCNC cũng như phát triển NNƯDCNC của tỉnh, các đơn vị xây dựng kế
hoạch đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về nông nghiệp CNC. Đào tạo, bồi
dưỡng các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và kỹ thuật viên về lĩnh vực CNC trong
nông nghiệp có đủ tiêu chuẩn theo quy định.
- Đề xuất chính sách khuyến khích mời gọi các chuyên gia giỏi về lĩnh vực CNC
trong nông nghiệp ở nước ngoài và các địa phương khác đến làm việc trong Khu.
- Các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh bổ sung các bộ môn đào tạo, huấn
luyện kiến thức về công nghệ cao trong nông nghiệp.

10. Uỷ ban nhân đân các huyện, thị xã, thành phố
- Chủ trì, phối hợp với Sở NN và PINT, các ngành liên quan trong việc triển
khai thực hiện Đe án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn
huyện, thị xã, thành phố, định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên
địa bàn về Sở NN và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ
cao trên địa bàn phù họp với tình hình thực tế của huyện. Đẩy mạnh công tác thông
tin, tuyên truyền các chủ trưong, chính sách về phát triển nông nghiệp công nghệ cao
của tỉnh.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá, rà soát thực trạng phát triển
nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn, quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao
trên địa bàn theo Đe án đã được phê duyệt, triển khai thực hiện theo quy hoạch được
duyệt.
- Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải
pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.
10. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể của tỉnh
Phối họp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp và PTNT, ƯBND các huyện, thị xã,
thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động các hội viên tham gia tích cực
và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ
cao trên địa bàn tỉnh gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
11. Ngân hàng Nhà nưóc Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk chỉ đạo các tổ
chức tín dụng trên địa bàn triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách tín
dụng ưu đãi của Nhà nước đối với ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn để tổ chức, cá nhân đủ điều kiện vay vốn tiếp cận
được nguồn vốn vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định.
Định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiệiĩ^
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stt

Nội dung nhiệm vụ

1

Tuyên truyền các nội dung Đề án nông
nghiệp công nghệ cao, các văn bản của
Đang, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chính phủ
về nông nghiệp công nghệ cao

Cơ quan chủ trì

Sở Thông tin và
Truyền thông;

Cơ quan phối họp

Thời gian
Thưc hiên

Sở Nông nghiệp và PTNT, các
Sở, ngành có liên quan, ƯBND
Tháng 3/2017
các huyện, thị xã, thành phố
BMT

Hoàn thành

30/6/2017

Đề xuất các đề tài nghiên cứu, dự án
sản xuất thử nghiệm, mô hình sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao, triển khai
thực hiện, ư u tiên:

-

2

3

Xây dựng các mô hĩnh trình diễn
và mô hình sản xuất thử nghiệm
rau, hoa, cây ăn quả, cây đặc sản
ứng dụng công nghệ cao.

-

Thực hiện đề tài Nghiên cứu
thiết kế mẫu nhà lưới, nhà kính
phù hợp ứng dụng trong sản xuất
rau, hoa cây đặc sản tại Đăk Lăk.

-

Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức,
cá nhân ứng dụng, chuyển giao
công nghệ cao trong lĩnh vực
nông nghiệp.

Tham mưu UBND tỉnh thành lập Khu
nông nghiệp ƯDCNC, xây dựng, hòan
thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, đi vào

Sở Khoa học và
Công nghệ

Sở Nông nghiệp và PTNT;
UBND các huyện, thị xã, Tp
Buôn Ma Thuột

Xây dựng,
danh mục, đề
xuất đến
tháng 6/2017;
Phê duyệt
trong năm
2017

Sở Nông nghiệp
và PTNT

Sở Nội vụ, các ban ngành có
liên quan

Tham mưu
thành lập từ
Tháng 1-

Triển khai đến
31/12/2020

Từng bước xây
dựng, hoạt động
đền 31/12/2020
1C

stt

Nội dung nhiệm vụ

Thỉri gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

4

Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao đối vói các sản phẩm
chủ lực của tỉnh giai đoạn 2020-2025,
định hướng 2035 trong đó có quy hoạch
chi tiết các vùng sản xuất rau, cây ăn
quả, cây nông sản chủ lực theo hướng
ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn
các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Nông nghiệp
vàPTNT

Sở KH&ĐT, Sở KH&CN, Sở
Tài chính, UBND các huyện,
thị xã, Tp Buôn Ma Thuột.

5

Hướng dẫn, hỗ trợ hình thành và đề
nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chứng
nhận 3-5 doanh nghiệp công nghệ cao
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo quy
đinh

Sở Khoa học và
Công nghệ

Sở Nông nghiệp và PTNT, các
Tháng 3/2017
Sở, ngành có liên quan

31/12/2020

6

Xây dụng các Liên minh sản xuất và hỗ
trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cônơ
nghệ cao của tỉnh, xúc tiến thương mại,
quảng bá các sản phẩm nông nghiệp
công nghệ cao của tỉnh

Sở Công thương

Sở Nông nghiệp và PTNT, các
Tháng 3/2017
Sở, ngành có liên quan

31/12/2020

7

Hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng bảo hộ
nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập
thể, nhãn hiệu chứng nhận đổi với các
sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao.

Sở Khoa học và
Công nghệ

Sở Nông nghiệp và PTNT, các
Tháng 3/2017
Sở, ngành có liên quan

31/12/2020

8

Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ
phát triển sản xuất nông nghiệp ứng

Sở Nông nghiệp
và PTNT

họat động có hiệu quả

Các Sở, ban, ngành của tỉnh,
Ngân hàng nhà nưởc Chi

Thưc hiên
tháng
12/2017

Tháng 6/2017
đến tháng
6/2018

Tháng 3/2017

Hoàn thành

Phê duyệt tronị
Quý m/2018.
Triển khai đến
31/12/2020

Tháng 12/2020

1

stt

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

dụng công nghệ cao trên địa bàn tinh
giai đọan 2020-2030. Kiến nghị các
chính sách đặc thù với Chính phủ

Thòi gian

Cơ quan phối hợp

Thưc hiên

Hoàn thành

Triển khai thí
điểm đến tháng
12/2020

Tháng 12/2017

nhánh tỉnh Đăk Lăk

m

9

Đề xuất các mô hình phát triển dịch vụ
nông nghiệp ƯDCNC. Bao gồm dịch
vụ giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy
sản; dịch vụ cung ứng VTNN, phòng
trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; dịch
vụ máy móc thiết bị, huấn luyện đào tạo
nguồn nhân lực; dịch vụ tham quan du
lịch, nghĩ dưỡng, dịch vụ thủy lợi có
liên quan đến nông nghiệp ỤDCNC

Sở Nông nghiệp
và PTNT

Các Sở, ban, ngành của tỉnh,
Ngân hàng nhà nước Chi
nhánh tỉnh Đăk Lăk

Tháng 3 đến
tháng
12/2017 hòan
thành các mô
hình đề xuất
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Đề xuất cơ chế, chính sách, tạo nguồn
vốn, thu hút vốn đầu tư cho các họat
độn2 và các dự án đầu tư nông nghiệp
công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

Sở Kế họach và
Đầu tư

Sở Tài chính, Nông nghiệp và
PTNT các Sở, ngành có liên
quan

Tháng 3/2017

