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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh và đề xuất mức hỗ trợ phát triển  

sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình  

MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025 

 

Thực hiện Công văn số 2941/SNN&PTNT-PTNT ngày 25/7/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa về việc đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh và đề xuất 

mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa báo 

cáo kết quả thực hiện như sau.  

I. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giai đoạn 2018 - 2020 theo Nghị 

quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh. 

1. Nội dung hỗ trợ trong các dự án (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp, phát triển ngành nghề và dịch vụ).  

- Nội dung phù hợp: Trên cơ sở nhu cầu của các địa phương, rà soát, lựa chọn 

đối tượng xây dựng dự án, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương. 

- Nội dung chưa phù hợp: Nguồn vốn hỗ trợ còn hạn chế, chưa tập trung, nhu 

cầu của các xã trong việc hỗ trợ PTSX giảm nghèo bền vững tại các đơn vị còn nhiều 

do vậy việc đầu tư còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Việc hỗ trợ máy móc, công cụ sản 

xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong lĩnh vực chăn nuôi là 

không cần thiết do họ không đủ kinh phí để chăn nuôi với uy mô lớn nên không cần 

máy móc, công cụ sản xuất. 

2. Đánh giá về mức hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

theo từng dự án (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, diêm nghiệp, phát triển ngành nghề và dịch vụ).  

Mức hỗ trợ  cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là hợp lý vì giai 

đoạn 2018 - 2020 giá giống, vật tư thiết yếu phụ vụ chăn nuôi chưa tăng cao, ngoài 

phần nhà nước hỗ trợ, số còn lại các hộ phải đối ứng để có trách nhiệm trong quá trình 

sản xuất. 
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3. Đánh giá về mức hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước cho 01 dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất.  

Mức hỗ trợ là phù hợp vì số lượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

giai đoạn 2018 - 2020 không nhiều, nhiều hộ không có nhu cầu phát triển kinh tế từ 

chăn nuôi, ngoài ra dự án chỉ là mô hình nếu phát triển tốt mới tiếp tục nhân ra diện 

rộng. 

II. Đề xuất mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025.  

1. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho hộ nghèo tham gia dự án. 

1.1.Dự án chăn nuôi 

- Chăn nuôi giống trâu sinh sản: Hỗ trợ không quá 13 triệu đồng/con giống và 

hỗ trợ không quá 5 triệu đồng để làm chuồng trại, mua thức ăn chăn nuôi ban đầu, vắc 

xin tiêm phòng, thuốc thú y phòng và trị bệnh cho vật nuôi, hóa chất khử trùng, tiêu 

độc môi trường chăn nuôi. 

 - Chăn nuôi giống bò sinh sản: Hỗ trợ không quá 12 triệu đồng/con giống và hỗ 

trợ không quá 5 triệu đồng để làm chuồng trại, mua thức ăn chăn nuôi ban đầu, vắc 

xin tiêm phòng, thuốc thú y phòng và trị bệnh cho vật nuôi, hóa chất khử trùng, tiêu 

độc môi trường chăn nuôi. 

 - Chăn nuôi gia súc khác (dê cái, lợn nái): Hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/con 

giống và hỗ trợ không quá 3 triệu đồng để làm chuồng trại, mua thức ăn chăn nuôi 

ban đầu, vắc xin tiêm phòng, thuốc thú y phòng và trị bệnh cho vật nuôi, hóa chất khử 

trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi. 

 - Chăn nuôi gia cầm: Hỗ trợ không quá 8 triệu đồng để mua con giống, mua 

thức ăn chăn nuôi ban đầu, vắc xin tiêm phòng, thuốc thú y phòng và trị bệnh cho vật 

nuôi, hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi. 

1.2. Dự án trồng trọt  

- Dự án trồng cây lâu năm: Hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/ha để mua giống 

cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, vật tư, công cụ, dụng 

cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.  

- Dự án trồng cây ngắn ngày: Hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha để mua giống 

cây trồng, giá thể trồng cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, vật 

tư, công cụ, dụng cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.  

2. Mức hỗ trợ cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ không nghèo tham 

gia dự án  

- Mức hỗ trợ cho hộ cận nghèo bằng 80% mức hỗ trợ hộ nghèo. 

 - Mức hỗ trợ cho hộ mới thoái nghèo bằng 60% mức hỗ trợ hộ nghèo. 
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 - Mức hỗ trợ cho hộ khuyết tật bằng 60% mức hỗ trợ hộ nghèo. 

 - Mức hỗ trợ cho hộ sinh sống trên địa bàn huyện nghèo bằng 50% mức hỗ trợ 

hộ nghèo. 

 - Mức hỗ trợ cho hộ là người dân tộc thiểu số bằng 50% mức hỗ trợ hộ nghèo. 

 - Mức hỗ trợ cho hộ là nười có công với cách mạng bằng 80% mức hỗ trợ hộ 

nghèo. 

3. Đề xuất mức hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước cho 01 dự án  

Các dự án do cơ quan cấp tỉnh thực hiện, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

của Chương trình không quá 500 triệu đồng/dự án; các dự án do UBND huyện, 

UBND xã thực hiện không quá 350 triệu đồng/dự án.  

4. Các đề xuất khác.  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện 

thực tiễn giai đoạn mới và kịp thời có hướng dẫn chi tiết để các đơn vị triển khai, thực 

hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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