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Phụ lục V 
ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ DỰ ÁN ƯU TIÊN TRIỂN KHAI 

TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2022-2025
 (Ban hành kèm theo Quyết định số#sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/11/2022

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

1. Dự án trong trồng trọt
- Dự án liên kết trồng giỗi ăn hạt, măng cụt, quế, cam, bưởi (các dự án ưu 

tiên phát triển).
- Dự án sản xuất rau/củ/quả (rau, chuối, xoài, dứa,…) theo hướng hữu 

cơ/tiêu chuẩn VietGAP, gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo sản 
phẩm sạch, an toàn. 

- Dự án liên kết lúa giống theo chuỗi giá trị (không thực hiện đối với lúa 
thuần hàng hóa).

- Dự án Phát triển cây ăn quả trong kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo 
hướng an toàn, bền vững gắn với liên kết sản xuất, xây dựng nhãn hiệu hàng 
hóa.

- Dự án liên kết trồng cây dược liệu theo thế mạnh của từng địa phương.
2. Dự án trong chăn nuôi
- Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản chuyên canh, theo hướng nâng 

cao giá trị và theo hướng giảm thiểu phát thải; bò BBB.
- Dự án nuôi lợn áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, nuôi gia cầm 

theo hướng hữu cơ (canh tác tự nhiên).
- Dự án nuôi heo đen địa phương, heo cỏ.
3. Dự án trong lâm nghiệp
- Dự án phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với xây dựng chứng chỉ rừng bền 

vững.
- Dự án phát triển trồng cây dược liệu dưới tán rừng, kết hợp bảo vệ rừng 

bền vững.
4. Dự án trong thủy sản
- Dự án nuôi tôm, ốc, nuôi cá liên kết theo chuỗi giá trị.
- Nuôi cá nước ngọt trên lòng hồ hồ thuỷ điện, trên sông.
- Phát triển nuôi các đối tượng thủy đặc sản, đặc hữu của địa phương có 

giá trị kinh tế cao; nuôi các đối tượng thủy sản mặn, lợ tại vùng ven biển, gắn 
với tiêu thụ sản phẩm.

5. Dự án trong sản xuất nấm
 Các dự án trồng nấm theo chuỗi giá trị, ưu tiên các loại nấm dược liệu.
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6. Các dự án nông nghiệp chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, 
phát triển sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu

7. Dự án Hỗ trợ xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu 
tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất

- Các dự án cấp mã vùng trồng cho vùng sản xuất đã được đánh giá chứng 
nhận vùng trồng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và nông nghiệp hữu 
cơ. 

- Dự án hỗ trợ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã, huyện, 
tỉnh.

8. Dự án phát triển sản xuất theo nhiệm vụ
Thực hiện các dự án hỗ trợ người dân đang chịu thiệt hại nặng nề bởi 

thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; dự án, mô hình cho 
các nhóm đối tượng yếu thế; hỗ trợ sản xuất gắn với củng cố quốc phòng an 
ninh, bình đẳng giới; mô hình ứng dụng công nghệ, kỹ thuật sản xuất mới.

9. Cơ giới hóa, hỗ trợ máy móc thiết bị
- Dự án hỗ trợ cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nhiệp ở các 

vùng quy hoạch sản xuất tập trung.
- Dự án hỗ trợ máy móc, thiết bị đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông 

lâm thủy sản quy mô vừa và nhỏ để tiêu thụ các nông sản truyền thống, sản 
phẩm đặc sản của địa phương.

10. Ngành nghề nông thôn
- Các dự án phát triển ngành nghề nông thôn (trong đó ưu tiên các dự án 

trong chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; 
sản xuất đồ gỗ, mây tre đan; cơ khí nhỏ; sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh).

- Dự án bảo tồn và phát triển làng nghề tiêu biểu gắn với vùng nguyên 
liệu có chứng chỉ.

- Dự án bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với du lịch. 
- Dự án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống gắn với xây dựng thương 

hiệu. 
- Dự án ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất và xử lý ô nhiễm 

môi trường làng nghề./.
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