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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 5062/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND
tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 3/7/2017 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất
khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030

Phúc đáp Công văn số 1025/SCT-QLTM ngày 16/7/2020 c S C n
Th n v
áo cáo quả thực hiện Kế hoạch số 5062/KH-UBND ngày
11/10/2017 c UBND tỉnh v triển kh i thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg
n ày 3/7/2017 c Th t ớn Chính ph phê duyệt Chiến l ợc phát triển thị
tr ờn xuất khẩu ạo c Việt N m i i đoạn 2017 - 2020, định h ớn đến năm
2030, S Kho học và C n n hệ áo cáo tình hình triển kh i thực hiện các
nhiệm vụ, cụ thể nh s u:
- S Kho học và C n n hệ đã tập trun triển kh i ch n trình, đ tài, dự
án phục vụ n hiên cứu chọn tạo các iốn lú mới; đăn ký ảo hộ, phát triển
th n hiệu cho sản phẩm ạo c các đị ph n ; ứn dụn đồn ộ các tiến
ộ kho học vào sản xuất nhằm nân c o iá trị c hạt ạo óp phần thúc đẩy
thâm c nh, chuyển dịch c cấu cây trồn theo h ớn năn suất, chất l ợn , hiệu
quả, ứn phó với iến đổi khí hậu, óp phần tích cực vào việc tái c cấu n ành
n n n hiệp theo h ớn nân c o iá trị i tăn và phát triển n vữn .
- Đ tài “Nghiên cứu khảo nghiệm tập đoàn lúa thuần mới, ngắn ngày, chất
lượng cao và phục tráng giống HC95” đã tập trun khảo n hiệm tìm r nhữn
iốn lú thuần mới n ắn n ày, năn suất c o, chất l ợn tốt, phù hợp với đi u
kiện sinh thái và tập quán c nh tác tại đị ph n , có khả năn khán sâu ệnh
ch yếu để th y thế một số iốn đã thoái hó nhằm ổ sun vào c cấu ộ
iốn ch lực c tỉnh (giống N26 và ĐT100).
- Tập trun triển kh i c n tác hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản
trí tuệ cho các sản phẩm ạo c các đị ph n h ớn đến xây dựn th n
hiệu Gạo Quản Trị. Đăn ký ảo hộ s hữu trí tuệ cho các sản phẩm ạo thế
mạnh c đị ph n , đến n y đã có 04 sản phẩm ạo c các đị ph n : Gạo
Gio Quang, Gạo sạch Cam An, Gạo Hải Lăng, Gạo sạch Triệu Phong đ ợc Cục
SHTT cấp văn ằn ảo hộ; 02 hồ s đăn ký ảo hộ quy n s hữu trí tuệ đã
nộp đ n và chờ xem xét theo quy định (Gạo Diên Sanh và Gạo huyết rồng Triệu
Phước); t vấn, h ớn dẫn cho C n ty Cổ phần N n sản hữu c Quản Trị
tiến hành lập th tục hồ s đăn ký xác lập quy n s hữu c n n hiệp đối với
nhãn hiệu QTOr nic cho sản phẩm ạo hữu c Quản Trị tại Cục S hữu trí
tuệ.

- Năm 2019, sản phẩm "Gạo sạch Triệu Phong" đ ợc c n nhận đạt
chuẩn 4 s o sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Qu đó, từn
ớc xây dựn th n
hiệu, nân c o sức cạnh tr nh cho sản phẩm lú ạo c Quản Trị trên thị
tr ờn .
- Hỗ trợ quản lý, phát triển TSTT đối với các nhãn hiệu đã đ ợc ảo hộ
cho sản phẩm Gạo Hải Lăn nhằm thiết lập c chế kiểm soát việc sử dụn nhãn
hiệu tập thể, xây dựn quy chế quản lý thốn nhất v ph n thức quản lý sử
dụn nhãn hiệu tập thể “Gạo Hải Lăn ”; xây dựn và triển kh i m hình tổ
chức quản lý và sử dụn nhãn hiệu tập thể “Gạo Hải Lăn ” hoạt độn có hiệu
quả. Thực hiện dự án có hiệu quả là m hình mẫu để nhân rộn cho một số các
sản phẩm truy n thốn hoặc sản phẩm đặc thù c các c s sản xuất và kinh
do nh sản phẩm thực phẩm, n n sản tại vùn dự án hoặc một số huyện trên đị
àn tỉnh Quản Trị với sản phẩm t n tự.
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