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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát  

triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập 
 

 
Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-ĐGS ngày 13/5/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh từ năm 2011 đến nay về cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh 

vực phát triển nông nghiệp và nông thôn; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo 

cáo tình hình thực hiện cơ chế chinh sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông 

nghiệp và nông thôn cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2016/NQ-HĐND 

NGÀY 09/12/2016 CỦA HĐND TỈNH VỀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ĐẶC 

THÙ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƢ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2017-2020 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện  

Ngay sau khi nhận được Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020, 

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về chính đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020; Hướng dẫn số 385/HDLN-SKHĐT-STC-

SNN-NHNN, ngày 11/4/2017 của Liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài 

chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên 

truyền, triển khai chính sách đến người dân và các tổ chức doanh nghiệp, hợp 

tác xã trên địa bàn huyện để nắm được về cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh 

trong thực hiện đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-

2020. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 

31/12/2018 về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 02/2017/QĐ-

UBND ngày 09/2/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 

31/12/2018 về thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư về nông nghiệp, nông 

thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Đình Lập. 

2. Kết quả thực hiện 

Đến nay trên địa bàn huyện Đình Lập chưa có hộ gia đình, nhóm hộ gia 

đình hay hợp tác xã nào đề nghị hỗ trợ lãi suất vốn vay từ ngân hàng theo quy 

định tại Điều 20 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông 
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nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 - 2020 để trồng 

cây lâm nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm... (Hiện nay trên địa bàn 

huyện đang thực hiện cấp bù lãi suất vốn vay theo Quyết định 39/2007/QĐ-

UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn đối với các hộ đã được phê 

duyệt dự án vay vốn trồng cây, số liệu theo biểu số 01 đính kèm). 

3. Khó khăn, hạn chế, vƣớng mắc 

 - Trên địa bàn huyện các tổ chức, cá nhân hộ gia đình chủ yếu có nhu cầu 

vay vốn hỗ trợ lãi suất để trồng rừng. Tuy nhiên Hướng dẫn số 385/HDLN-

SKHĐT-STC-SNN-NHNN, ngày 11/4/2017 của Liên ngành Sở Kế hoạch và 

Đầu tư - Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn chưa cụ thể về trình tự, thủ tục, 

hồ sơ, công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn trồng rừng nên cơ quan 

chuyên môn cấp huyện còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện. 

- Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 

02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về chính sách 

đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2017 - 2020 để trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia 

súc, gia cầm... tại các xã, thị trấn, thôn, bản còn hạn chế. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ 

tục, hồ sơ, công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn theo Quyết định số 

02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

II. NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2016/NQ-HĐND NGÀY 9/12/2016 CỦA 

HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỐI 

VỚI DÂN TỘC THIỂU SỐ ÍT NGƢỜI Ở XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2017- 2020 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện  

- UBND huyện giao cho Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

chủ trì tham mưu cho UBND huyện tuyên truyền, hướng dẫn đôn đốc các xã tổ 

chức thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND 

tỉnh về Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở 

xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017- 2020, Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn, theo đúng các 

văn bản hướng dẫn của tỉnh và các sở ngành cua tỉnh như: Hướng dẫn số 

80/HDLN/BDT-STC ngày 22/3/2017 của Ban Dân tộc và Sở Tài chính hướng 

dẫn thực hiện Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn, về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc 

thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2017-2020. UBND huyện đã ban hành Công văn số 188/UBND-PDT ngày 

27/3/2017, về việc tổ chức triển khai văn bản thực hiện Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh, chỉ đạo phòng chuyên 

môn, UBND các xã tổ chức tuyên truyền phổ biến Quyết định số 06/2017/QĐ-
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UBND đến các từng thôn của các xã và thực hiện rà soát, lập danh sách đối 

tượng thụ hưởng chính sách, thẩm định, tổng hợp nhu cầu kinh phí theo đúng 

quy định. 

2. Kết quả thực hiện  

Hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt 

khó khăn: Tổng kinh phí được giao là 3.748 triệu đồng, hỗ trợ cho 1.833 hộ gia 

đình, trong đó: Hỗ trợ 14.519 con gia cầm cho 343 hộ gia đình với số tiền: 585 

triệu đồng; Hỗ trợ phân lân, đạm các loại 388.942 kg, cho 1.490 hộ gia đình, với 

số tiền là: 2.934 triệu đồng; Hỗ trợ thức ăn chăn nuôi 8.836 kg, cho 343 hộ gia 

đình, với số tiền là: 101 triệu đồng; Kinh phí vận chuyển: 56 triệu đồng; Chi phí 

quản lý: 72 triệu đồng. Nguồn kinh phí được phân bổ, quản lý, thanh quyết toán 

theo quy định. (số liệu chi tiết theo biểu 02 đính kèm).  

3. Khó khăn, hạn chế, vƣớng mắc 

- Chưa lựa chọn được loại hình hỗ trợ phù hợp để năm sau nhân rộng mô 

hình và phát triển, chủ yếu là hỗ trợ phân bón các loại, một số ít xã lựa chọn hỗ 

trợ con giống và thức ăn chăn nuôi, tổ chức triển khai còn chậm, chưa kịp thời; 

- Xuất phát điểm của vùng dân tộc thiểu số và miền núi thấp, địa hình chia 

cắt, khí hậu khắc nghiệt, chất lượng nguồn nhân lực và mặt bằng dân trí thấp, 

phong tục tạp quán thì lạc hậu, trình độ nhận thức còn hạn chế nên rất khó khăn 

trong khi triển khai thực Quyết định 06/2017/QĐ-UBND trên địa bàn huyện. 

- Một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư hỗ trợ 

của Nhà nước, chưa tích cực chủ động lao động phát triển sản xuất xóa đói giảm 

nghèo vươn lên làm giàu. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị UBND tỉnh: Xem xét nâng mức hỗ trợ cho phù hợp với điều 

kiện kinh tế của từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người đặc biệt khó khăn 

trên địa bàn huyện. 

- Đề nghị các Sở, Ban ngành chức năng của tỉnh tiếp tục quan tâm tạo 

điều kiện giúp đỡ dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện 

Đình Lập, ưu tiên các nguồn vốn đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia để 

dân tộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Đình Lập có điều kiện phát triển hơn 

trong những năm tiếp theo. Nhất là việc phân bổ nguồn lực đầu tư hỗ trợ thực 

hiện theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND cho vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo phát triển hài hòa giữa các miền, vùng 

trong cùng một địa phương. 

 III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2016/NQ-HĐND 

NGÀY 09/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện  

Trên cơ sở Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Đề án phát triển giao thông tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng 
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Sơn, giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện đã ban hành các văn bản sau: Chương 

trình số 1022/CTr-UBND ngày 30/12/2016 về việc Phát triển kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông, giai đoạn 2016 – 2020; 

Quyết định số 32a/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

thực hiện Đề án phát triển Giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020; Chương 

trình 463/CTr-UBND ngày 21/6/2017 về Chương trình phát triển Giao thông 

nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 

3700/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát 

triển Giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Kết quả thực hiện  

Hàng năm, UBND huyện được UBND tỉnh phê duyệt danh mục các công 

trình thực hiện xây dựng theo đề án phát triển giao thông nông thôn và hỗ trợ xi 

măng GTNT theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND, qua 2 năm triển khai thực 

hiện đã đạt được một số kết quả như sau:  

* Thực hiện trong năm 2017: Căn cứ các Quyết định số 1897/QĐ-SGTVT 

ngày 29/8/2017 của Sở Giao thông vận tải, về phê duyệt điều chỉnh phân bổ chỉ 

tiêu xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đợt I năm 2017; Quyết định số 2080/QĐ-SGTVT ngày 06/8/2017 của Sở Giao 

thông vận tải, về việc phân bổ chỉ tiêu xi măng hỗ trợ làm đường giao thông 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 02 năm 2017; Quyết định số 

2852/QĐ-SGTVT ngày 24/11/2017 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt 

Điều chỉnh danh mục phân bổ xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 02 năm 2017 trên địa bàn các huyện Chi Lăng, 

Hữu Lũng, Đình Lập, Tràng Định và huyện Bắc Sơn. 

- Trong năm 2017 làm được 49,46km đường GTNT các loại: 

+ Đường trục xã làm được 15,14km, trong đó thực hiện theo Đề án là 

7,42km (chuyển tiếp năm 2017 là 0km, các công trình làm mới 2017 là 7,42km) 

và các công trình thực hiện theo các nguồn vốn khác (vốn NTM, CT 135, 30a) 

7,72km 

+ Tổng chiều dài đường trục thôn, ngõ, xóm, trục chính nội đồng thực 

hiện là 34,32km. 

- Kết quả làm đường GTNT năm 2017: Phát quang tầm nhìn được 

4.580.000m2, xây dựng mới mặt đường BTXM 49,46km; số xi măng sử dụng 

7.570,5tấn; số công huy động 25.244,7 công, quy ra nhân dân đóng góp tiền 

5.048,9 triệu đồng; khai thác đá, cát, sỏi 18.580m3. 

 - Hết năm 2017 toàn huyện làm được 49,46km đường BTXM (trong đó: 

đường trục xã 15,14km, đường trục thôn 8,78km; đường ngõ, xóm 25,54km)   

* Thực hiện trong năm 2018: Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 

15/3/2018 về việc phân bổ chi tiết kinh phí năm 2018 hỗ trợ thực hiện Đề án 

phát triển giao thông nông thôn. 

- Trong năm 2018 làm được 61,8km đường GTNT các loại: 
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+ Đường trục xã làm được 35km, trong đó thực hiện theo Đề án là 12,5km 

(chuyển tiếp năm 2018 là 0km, các công trình làm mới 2018 là 12,5km) và các 

công trình thực hiện theo các nguồn vốn khác (vốn NTM, CT 135, 30a) 22,5km 

+ Tổng chiều dài đường trục thôn, ngõ, xóm, trục chính nội đồng thực 

hiện là 26,8km. 

- Kết quả làm đường GTNT năm 2018: Phát quang tầm nhìn được 

4.580.000m2, xây dựng mới mặt đường BTXM 61,8km; số xi măng sử dụng 

9.017,9 tấn; số công huy động 22.384,7công, quy ra nhân dân đóng góp tiền 

4.476,94 triệu đồng; khai thác đá, cát, sỏi m3, nhân dân hiến đất 8.087m2. 

 - Hết năm 2018 toàn huyện làm được 61,8km đường BTXM (trong đó: 

đường trục xã 35km, đường trục thôn 5,64km; đường ngõ, xóm 21,16km; )   

 (Số liệu chi tiết theo biểu 03 đính kèm). 

3. Khó khăn, hạn chế, vƣớng mắc 

 - Trong năm 2019, UBND huyện trình Sở GTVT, UBND tỉnh danh mục 

các công trình đầu tư, nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt danh mục. 

 - Chi phí phân bổ thực hiện thi công công trình còn hạn hẹp, đối với các 

tuyến đường dài, việc huy động nhân công thực hiện chỉ đạt được một phần nhỏ. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

 Đề nghị UBND tỉnh: Cho phép thực hiện thuê tư vấn khảo sát lập báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đối với một số tuyến đường theo đề án có địa hình khó khăn. 

Do các tuyến đường trục xã cơ bản chưa được đầu tư hệ thống thoát nước hoàn 

chỉnh, tuyến đường dài qua nhiều khe, suối, độ dốc lớn, nếu áp dụng thiết kế 

mẫu theo như đề án chỉ xây dựng được mặt đường, sẽ không đảm bảo chất 

lượng trong quá trình đưa vào khai thác, sử dụng. 

IV. NGHỊ QUYẾT SỐ 66/2017/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2017 CỦA HĐND 

TỈNH VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƢ XÂY 

DỰNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 

2018-2030 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện  

Ngay sau khi nhận được Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 

11/12/2017 của HĐND tỉnh việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây 

dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030, Quyết 

định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 20/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy 

định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2018-2030; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 

25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chính 

sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2018-2030. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ đến các xã, các tổ chức.   

2. Kết quả thực hiện  
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- Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 Chợ trung tâm thị trấn Đình Lập được 

đầu tư theo hình thức xã hội hóa do Công ty TNHH Trần Phương Anh (Sau này 

là Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Đình Lập - gọi tắt là Công ty) làm chủ đầu 

tư, đã xây dựng hoàn thành và đưa Chợ trung tâm thị trấn Đình Lập vào hoạt 

động từ tháng 01 năm 2013. Hiện nay hoạt động buôn bán của các hộ kinh 

doanh tại chợ ổn định, tuy nhiên việc bố trí, sắp xếp đưa các hộ vào Chợ kinh 

doanh theo quy định vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được dứt điểm. 

- Đối với Chợ thÞ trÊn Nông Trường Thái Bình: Đã lập quy hoạch chung 

xây dựng tỷ lệ 1/2000 và được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt t¹i Quyết định 

số 2179/QĐ-UBND ngày 30/10/2009, hiện nay đã xây dựng xong phương án 

thu hồi đất để đầu tư.   

- Đối với các cụm chợ: Hiện nay trên địa bàn các xã đã được đầu tư mặt 

bằng 02 cụm chợ trong đó cụm phía Bắc (gồm các xã Bính Xá, Bắc Xa, Kiên 

Mộc) tại thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc với diện tích 2.500m², hiện trạng mặt 

bằng đã sử dụng vào làm đất trụ sở UBND và Nhà văn hóa xã; cụm phía Đông 

(gồm các xã Châu Sơn, Bắc Lãng, Cường Lợi, Đồng Thắng) tại thôn Nà Háng, 

xã Châu Sơn với diện tích 3.600m
2
, hiện trạng mặt bằng do xã đang quản lý.  

3. Khó khăn, hạn chế, vƣớng mắc 

- Với đặc thù là huyện miền núi có điều kiện cơ sở hạ tầng kém phát triển, 

giao thông đi lại khó khăn, việc đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác chợ có 

khả năng thu hồi vốn thấp do đó công tác xã hội hóa thu hút đầu tư xây dựng 

chợ trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn;  

- Doanh nghiệp đầu tư, khai thác chợ còn thiếu kinh nghiệm quản lý, điều 

hành thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực tuyên truyền, vận động nhân dân, hộ kinh 

doanh vào chợ kinh doanh sau khi đầu tư xây dựng mới các chợ. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện cơ chế chính sách đặc thù trong 

lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Đoàn giám sát của HĐND tỉnh(eOffice); 

- TT HĐND huyện (eOffiec); 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffiec); 

- Các phòng: Tài chính - KH; NN&PTNT; 

KT&HT; LĐ, TB, XD-DT (eOffiec); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Hoàng Thanh Đạm 
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