
    UBND TỈNH QUẢNG TRỊ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  207 /BC- SNN                           Quảng Trị, ngày  09  tháng 7 năm 2020 

BÁO CÁO 

 Về việc đề nghị bổ sung gia hạn thời gian thực hiện  

các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực đến 01/01/2021 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị 

 

Ngày 03/7/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT có Báo cáo số: 203/BC-SNN về 

kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của 

UBND tỉnh về các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-

2020. Tuy nhiên, qua rà soát có 02 văn bản quy phạm pháp luậtsử dụng vốn Trung 

ương nhưng cấp quyết định định mức hỗ trợ là Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND 

tỉnh sẽ hết hiệu lực sau ngày 01/01/2021. Vì vậy,Sở Nông nghiệp và PTNTbáo cáo 

bổ sung tình hình thực hiện và đề nghị gia hạn thời gian thực hiện như sau: 

I. Nghị quyết số 03/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Trị về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 

kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018- 2020 

1. Kết quả thực hiện 

 1.1. Công tác điều hành, triển khai thực hiện 

 Chủ động lồng ghép vào các lớp tập huấn, các chương trình, dự án đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân nắm rỏ về chủ trương, chính sách của 

tỉnh. 

Trên cơ sở hệ thống các văn bản các Bộ, ngành Trung ương,Nghị quyết số 

03/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Hằng 

năm,Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan ban 

hành các văn bản hướng dẫn cho các địa phương triển khai thực hiện
1
. 

Hằng năm, Sở đã chỉ đạo Chi cục đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách, 
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 Hướng dẫn số 643/HD-SNN ngày 28/5/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc hướng dẫn triển khai thực 

hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018. 

 Công văn số 1034/SNN-PTNT ngày 06/8/2018 của Sở Nông ghiệp và PTNT Về việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 03/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị cho các đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018. 

- Công văn số 333/PTNT-CĐNN ngày 04/9/2018 của Chi cục Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện 

các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018; 

- Công văn số 155/PTNT-CĐNN ngày 06/5/2019 về việc triển khai thực hiện các hợp phần hỗ trợ phát triển sản 

xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững năm 2019; 

- Công văn số 38/PTNT-CSPTNT ngày 06/02/2020 về việc triển khai thực hiện các hợp phần hỗ trợ phát triển 

sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững năm 2020. 
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nguồn vốn tại các địa phương. 

1. 2. Kết quả thực hiện và đánh giá tác động chính sách  

Tổng nguồn vốn thực hiện các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 là:70.538triệu đồngcho các địa 

phương triển khai thực hiện các hợp phần cụ thể như sau: 

(1). Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình 30a: 37.750 triêu đồng.  

(2).Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn 

đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135:27.468 triêu đồng. 

(3).Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và 135: 5.320 triệu 

đồng. 

Các địa phương đã thực hiện theo đúng kế hoạch đã phê duyệt. Quá trình triển 

khai có sự phối hợp tốt giữa cơ quan hỗ trợ với Phòng Nông nghiệp và PTNT các 

huyện, chính quyền địa phương các cấp trong việc xây dựng kế hoạch, giám sát và 

lồng ghép các chương trình dự án để hỗ trợ giảm nghèo một cách có hiệu quả. 

Thông qua hỗ trợ của nguồn vốn, từng bước góp phần hỗ trợ cho người dân 

phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập theo hướng phát triển 

bền vững. 

 Đến nay, Chi cục chưa nhận được ý kiến phản hồi từ các địa phương và 

người dânvề định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo giai đoạn 2018-2020
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 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. 

2.  Những tồn tại, hạn chế: 

- Tư tưởng ỷ lại , trong chờ vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước  còn lớn, 

không muốn thoát nghèo để được hưởng các chế độ , chính sách khác ngoài hỗ trợ 

phát triển sản xuất , hoặc bằng lòng với cuộc sống hiện tại , chưa quyết tâm vươn 

lên thoát nghèo.  

- Phân bổ kinh phí thực hiện chương trình một số nơi còn mang tính dàn trải, 

chia đều giữa các thôn, bản; nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất còn hạn chế so 

với tổng mức đầu tư trên 1 địa bàn cùng 1 thời điểm. 

- Một số mô hình hỗ trợ chưa được lồng ghép với nguồn vốn từ các chương 

trình, dự án… để kết hợp với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn từng 

bước góp phần hỗ trợ giảm nghèo nhanh và sinh kế bền vững cho người dân, nhất 

là người dân ở vùng đồng bào dân tộc, vùng có tiềm năng lợi thế phát triển cây, 

con và ngành nghề. 

- Hỗ trợ cho các hộ phần lớn theo đơn lẽ (hộ) rất ít theo nhóm, tổ hợp tác, câu 

lạc bộ, HTX… để cùng nhau mua chung vật tư đầu vào, cùng nhau tổ chức sản 

xuất và kết nối thị trường.Nên đã tác động đến giá cả đầu vào và chất lượng sản 

phẩm đầu ra. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

                                           
2
 Hộ nghèo hỗ trợ 15 tr đồng/hộ, hộ cận nghèo 12 tr đồng/hộ và hộ mới thoát nghèo  7,5 tr đồng/hộ. 
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- Chưa xác định được thời gian xây dựng Nghị quyết vì chưa có cơ sở pháp lý 

(Quyết định phê duyệt chương trình của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-

2025 và hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành)
3
.Nên đề nghị 

tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chính sách đến khi có chính sách mới của 

Trung ương. 

II.Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 quyết định ban hành 

quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình và chi phí quản lý chương trình bố trí 

dân cư theo quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của thủ tướng chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  giai đoạn 2018 – 2020 

1. Kết quả thực hiện 

1.1. Công tác điều hành, triển khai thực hiện 

- Trên cơ sở nguồn vốn Trung ương phân bổ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng 

kế hoạch bố trí dân cư toàn tỉnh. Chi cục Phát triển nông thôn tổng hợp kế hoạch 

đăng ký bố trí dân cư của các huyện, rà soát đối chiếu với quy hoạch, tham mưu Sở 

Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt là cơ sở để triển khai thực hiện.  

- Quá trình triển khai bám sát quy trình bố trí dân cư theo Thông tư 

19/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/5/2014 để các địa phương tổ chức xét, tuyển chọn 

đúng đối tượng và thành phần hồ sơ quy định. 

- Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Phòng, ban chuyên môn 

cấp huyện, UBND cấp xã kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kết quả làm nhà và tổ chức 

nghiệm thu, chi trả tiền hỗ trợ theo quy định. 

1. 2. Kết quả thực hiện và đánh giá tác động chính sách. 

 Thực hiện công tác bố trí sắp xếp dân cư trong những năm qua đã góp phần 

đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của một bộ phân dân cư nằm trong vùng sạt 

lở ven sông và vùng lũ quét ở các địa bàn trọng yếu thường bị thiên tai đe doạ, biến 

đổi khí hậu phức tạp. Trong giai đoạn 2017-2018 đã bố trí, sắp xếp ổn đinh: 189 hộ, 

trong đó: Vùng thiên tai: 128 hộ, vùng biên giới, hải đảo: 61 hộ. Theo hình thức bố 

trí dân cư: Tập trung: 58 hộ, xen ghép: 131 hộ. 

 Từng bước tạo nên những cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống 

như: Giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm xá, điện sinh hoạt...cho các vùng dân cư 

mới, tạo điều kiện thuận lợi để từng bước ổn định và phát triển sản xuất ngày càng 

có hiệu quả và giao lưu với các vùng trong tỉnh. Giai đoạn 2017-2019, việc xây 

dựng các công trình vừa khắc phục thiên tai vừa đảm bảo cơ sở hạ tầng cho người 

dân vùng dự án yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Cụ thế: Xây dựng mới và 

nâng cấp 6,35 km đường giao thông, nước sinh hoạt 05 công trình, Điện sinh hoạt là 

02 công trình. Xây dựng 02 nhà sinh hoạt cộng đồng kiêm mẫu giáo với diện tích 

300 m2… và một số công trình khác. Nhìn chung, mỗi công trình cộng đồng được 

triển khai đúng tiến độ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng xây dựng. 

Quá trình triển khai bám sát chủ trương, chính sách của Nhà nước, quy phạm kỹ 

thuật một cách đầy đủ và kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân.  

                                           
3
 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững thực hiện theo Quyêt định 1722/QĐ- TTg ngày ngày 02 tháng 9 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016- 2020 và Thông tư số 15/2017/TT- BTC ngày 15 tháng 02 năm 

2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 18/2017/TT- BNNPTNT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 
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 Góp phần bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động- dân cư hợp lý giữa các vùng, 

tăng mật độ dân cư đáng kể ở những vùng xung yếu của tỉnh như vùng biên giới 

Việt –Lào, hải đảo, vùng ven biển... tạo thế vững chắc trong việc củng cố an ninh 

quốc phòng trên các địa bàn của tỉnh. 

2.  Những tồn tại, hạn chế: 

- Công tác tuyên truyền vận động đến tận người dân tuy đã đạt được kết quả 

nhất định nhưng chưa thường xuyên, liên tục, thiếu sự kiên trì từ cán bộ chỉ đạo 

xuống cơ sở..., nhận thức của một số hộ dân còn coi chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước như một chính sách xã hội nên khi đến vùng dự án các hộ dân còn ỷ lại, thiếu 

sự đầu tư phát triển sản xuất ban đầu.  

- Chế độ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân còn thấp (bình quân 20 

triệu đồng/hộ) nên việc di dời và làm nhà ổn định cuộc sống còn nhiều khó khăn, 

tiến độ làm nhà chậm; bên cạnh đó đa số các hộ dân thiên tai đều có thu nhập thấp, 

cuộc sống chưa ổn định. 

- Nhu cầu bố trí sắp xếp dân cư trong tỉnh đang còn lớn (10.000 hộ) trong khi 

nguồn vốn bố trí qua các năm ít nên chưa đáp ứng công tác bố trí dân cư phòng 

chống thiên tai, ổn định đời sống cho người dân. 

3. Đề xuất, kiến nghị 
- Chưa xác định được thời gian xây dựng Quyết định mới vì chưa có cơ sở 

pháp lý (Quyết định phê duyệt chương trình của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 

2021-2025 và hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành). Nên đề 

nghị tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chính sách đến khi có chính sách mới của 

Trung ương. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo bổ sung và kính đề nghị 

UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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