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BÁO CÁO 

Tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ và tình hình thực hiện xây dựng 

mô hình phát triển sản xuất tại các xã nông thôn mới và xã đặc biệt khó 

khăn 9 tháng đầu năm; phƣơng hƣớng nhiệm vụ quý IV năm 2019 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9, UBND huyện Đình Lập báo 

cáo tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện xây dựng mô hình 

phát triển sản xuất tại các xã nông thôn mới và xã đặc biệt khó khăn 9 tháng đầu 

năm; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019 trên địa bàn huyện như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Ngay khi nhận được Quyết định phân bổ vốn của tỉnh, UBND huyện đã 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành quyết định phân bổ nguồn 

vốn hỗ trợ
1
; hướng dẫn UBND các xã trong công tác định hướng, lựa chọn, xây 

dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp, phát huy được lợi thế của 

địa phương, đảm bảo theo đúng quy hoạch, định hướng phát triển sản xuất của 

tỉnh, huyện
2
. 

                                           
1
 Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Về việc phân bổ và giao vốn hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (chương trình 30a) thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững 

năm 2019 

Quyết định số 3100 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018  của UBND huyện Về việc phân bổ và 

giao vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2018, Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; 

 Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của UBND huyện Về việc phân bổ và giao 

vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019;  

Quyết định số 369 /QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện Đình LậpVề việc phân bổ kinh phí 

thực hiện 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 huyện Đình Lập năm 2019  
2
 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo, hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp 

xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2016 - 2020; 

Hướng dẫn số 07/HD-SNN ngày 21/9/2018 về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung thực 

hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Hướng dẫn số 1088/SLĐTBXH-BTXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

hướng dẫn triển khai thực hiện dự án mô hình giảm nghèo năm 2018; 

Công văn số 344/SNN-PTNT ngày 22/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về 

việc thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-SNN, ngày 21/9/2018 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
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Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và kịp 

thời tổ chức thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt các mô hình, dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất cho UBND các xã, đảm bảo theo đúng quy định, kịp thời vụ, 

góp phần phát huy hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triến sản xuất. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định của Thủ 

tƣớng Chính phủ 

a) Chính sách Hỗ trợ phát triển sản xuất chƣơng trình 135 thuộc 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

- Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 được phân bổ  

2.826 triệu đồng (trong đó: 2.406 triệu - hỗ trợ PTSX đa dạng hóa sinh kế, 420 

triệu - nhân rộng mô hình giảm nghèo). Đến nay có 10/10 xã đã có quyết định 

phê duyệt dự án, Số người được thụ hưởng: 655 hộ, trong đó 298 hộ nghèo, 333 

hộ cận nghèo, 24 hộ mới thoát nghèo. Số kinh phí thực hiện hỗ trợ: 2.406 triệu 

đồng. Nội dung hỗ trợ 5.600 cây chè hoa vàng, 11.945 con gà, 3.796 con vịt, 

57.882 kg thức ăn chăn nuôi, 18.60 cây sa nhân, 12.400 cây ba kích, 39 cái máy 

móc nông cụ, 42.573 kg phân bón. Ước thực hiện đến 30/9/2019, 5/10 xã thực 

hiện hỗ trợ xong cho đối tượng và hoàn tất thủ tục thanh quyết toán với Kho bạc, 

05 xã (Đồng Thắng, Bính Xá, Kiên Mộc, xã Lâm Ca, Châu Sơn) bàn giao xong 

cây, con giống cho các hộ dân và tiếp tục hoàn tất thủ tục thanh quyết toán.  

- Kinh phí nhân rộng mô hình giảm nghèo 420 triệu đồng phân bổ cho xã  

Lâm Ca để thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi bò (hỗ trợ 

29 con bò sinh sản) cho 29 hộ gia đình thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo thôn 

Khe Dăm, xã Lâm Ca. Đã trình phê duyệt dự án trong tháng 8, xã tiếp tục thực 

hiện các bước tiếp theo để cung cấp bò giống cho các đối tượng và thực hiện 

thanh quyết toán với Kho bạc nhà nước huyện.  

b) Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chƣơng trình 30a năm 2019 

thuộc chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

- Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 30a năm 2019 thuộc 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được phân bổ 5.606 triệu 

đồng (trong đó: 4.606 triệu - hỗ trợ PTSX đa dạng hóa sinh kế, 1.000 triệu - 

nhân rộng mô hình giảm nghèo).  

Kết quả:  

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất: có 12/12 xã, thị trấn được phê duyệt dự án. Số 

người được thụ hưởng: 724 hộ trong đó 321 hộ nghèo, 305 hộ cận nghèo, 92 hộ 

mới thoát nghèo. Số kinh phí thực hiện hỗ trợ: 4.504 triệu đồng. Thực hiện hỗ 

trợ 31 máy hái chè; 59.459 cây sa nhân, 81.379 cây ba kích, 33.280 cây Chè hoa 

vàng, 55.860 kg phân bón, 19.536 con gà, 4.705 con vịt, 39.403 kg thức ăn chăn 

nuôi, 147 con dê.  

                                                                                                                                    
Hướng dẫn số 03/HD-SNN ngày 19/3/2019 của Sở NN và PTNT lạng Sơn về thực hiện dự án hỗ trợ mô 

hình phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG xây dưng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
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+ Đối với dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo có 03 xã tham gia thực 

hiện (Bắc Lãng, Kiên Mộc, Bính Xá). Số kinh phí hỗ trợ 1.000 đồng, nội dung 

hỗ trợ 56 con bò sinh sản, 2.350 con vịt 

Ước thực hiện đến 30/9/2019, 12/12 xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ xong cho 

đối tượng và hoàn tất thủ tục thanh quyết toán với Kho bạc nhà nước. 

 c) Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chƣơng trình 30a năm 2018 

thuộc chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Có 10/12 xã thị trấn đăng ký thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất chương 

trình 30a năm 2018 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 

trong đó có 07 xã thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo (Xã Kiên Mộc, Bính 

Xá, Đình Lập, Lâm Ca, Bắc Lãng, Thị trấn Nông trường, Thái Bình); còn 03 xã 

Cường Lợi, Châu Sơn, Bắc Xa thực hiện mô hình đa dạng hóa sinh kế. Hiện nay 

các xã đang hoàn tất thủ tục để hỗ trợ cây, con giống cho nhân dân. 

Hỗ trợ:  Bò 148 con, Sa nhân, ba kích  57.370 cây,  Phân bón  7 230 kg, Gà 

19.000 con, Vịt  5.652 con, Thức ăn chăn nuôi 3.2412 con, Dê 153 con, Chè hoa 

vàng 5.016 cây 

Dự kiến đến 15/10/2019, các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ xong cho đối 

tượng và hoàn tất thủ tục thanh quyết toán với Kho bạc nhà nước. 

d) Kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nƣớc sinh 

hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

Chính sách hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 

được phân bổ 22,5 triệu, UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn khảo sát, lựa 

chọn đối tượng và phân bổ cho 15 hộ thực hiện. 

2. Kết quả xây dựng mô hình phát triển sản xuất tại các xã nông thôn 

mới và xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện  

Tổng kinh phí được phân bổ: 2.480 triệu đồng, trong đó 1.750 triệu thực 

hiện hỗ trợ PTXS cho 05 xã Bắc Lãng, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc 

với định mức 350 triệu đồng/xã, 730 triệu thực hiện nhân rộng mô hình chăn nuôi 

và vỗ béo trâu bò bán chăn thả xã Cường Lợi 

 Đến thời điểm hiện tại đã thẩm định, duyệt xong 06 dự án của các xã 

Cường Lợi, Bắc Lãng, Kiên Mộc, Bắc Xa, Bính Xá, với 17 hộ gia đình, 01 HTX 

và 02 nhóm hộ tham gia thực hiện. Nội dung hỗ trợ gồm 72 con bò sinh sản (nhà 

nước hỗ trợ 42 con, nhân dân đối ứng 30 con) 52.390 cây ba kích (Khoảng 

13ha), 5.000 con vịt cổ xanh. Các hộ tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất đã thực hiện việc xây dựng chuồng trại, trồng cỏ voi, chuẩn bị xong 

hiện trường để trồng cây Ba kích.  

3. Kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất khác. 

Thực hiện Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 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 chỉ đạo phòng chuyên môn kết hợp với UBND 



 4 

các xã tiến hành tuyên truyền chính sách đến người dân. Kết quả có 754 hộ được 

hỗ trợ tổng số tiền hỗ trợ là 1.538,7 triệu đồng, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ. 

 Hiện nay có 10/10 xã đã được UBND huyện phê duyệt sử dụng kinh phí 

hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số, vùng khó khăn xã Đình Lập 

năm 2019 theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn. Các xã đăng ký thực hiện hỗ trợ bằng vật tư phân bón với số 

lượng 153.016 kg phân bón các loại cho nhân dân phát triển sản xuất 

(Có biểu kèm theo) 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

3.1. Kết quả đạt đƣợc 

- Chương trình 135, 30a: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã áp dụng 

khoa học kỹ thuật thay đổi tập quán canh tác của người dân góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn tại các xã, thôn thụ hưởng chính sách 

đã góp phần khuyến khích, thúc đẩy bà con nhân dân phát triển sản xuất, phát 

triển kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo.  

- Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo: Nguồn kinh 

phí được quản lý sử dụng đúng mục đích, thực hiện hỗ trợ đảm bảo chế độ chính 

sách giúp các hộ nghèo giảm bớt khó khăn về đời sống vật chất và sản xuất. 

- Công tác triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện từ thôn bản do 

người dân bình chọn đối tượng, không thực hiện hỗ trợ đại trà tất cả các hộ 

nghèo và cận nghèo mà có sự bình xét công khai từ cơ sở, ưu tiên hỗ trợ những 

hộ gia đình có điều kiện phát triển sản xuất để tăng hiệu quả đầu tư của dự án. 

Việc xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất sẽ góp phần tạo ra các mô 

hình điểm, làm động lực thúc đẩy sự phát triển trồng trọt, chăn nuôi, kinh tế đồi 

rừng trên địa bàn huyện, phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế, 

xã hội của huyện, tạo điều kiện cho người dân làm chủ các tiến bộ kỹ thuật, khai 

thác tiềm năng về đất đai, lao động, tạo sản phẩm chất lượng, vệ sinh an toàn, 

bảo vệ sức khoẻ người lao động, người tiêu dùng, môi trường canh tác, từng 

bước ổn định đời sống, tăng thu nhập và làm giàu. Đồng thời, mô hình được xây 

dựng cũng là điểm tham quan, học tập cho các xã khác trong huyện. 

Nhìn chung các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đang từng bước phát triển 

mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. 

3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

 Sự lãnh đạo của một số cấp uỷ Đảng cơ sở chưa tích cực, thiếu kiên quyết, 

chưa xây dựng được kế hoạch, giải pháp cụ thể để phát triển. Công tác phối hợp 

thực hiện nhiệm vụ giữa các cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã còn hạn 

chế, một số công chức cấp xã còn ngại hỏi, ngại trao đổi với các công chức xã 

và công chức các phòng chuyên môn nên tiến độ thực hiện các công việc còn 

chậm.  

 Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của một số phòng chuyên môn, 

UBND xã, thị trấn chưa sát sao, nhất là trong việc hướng dẫn nhân dân thực hiện 

mô hình và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Nguồn lực hỗ trợ xây dựng các mô hình PTSX còn thấp, khả năng đối ứng 
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của người dân rất hạn chế, dẫn đến tình trạng sau khi mô hình hết kinh phí hỗ trợ 

của nhà nước người dân chưa mạnh dạn đầu tư kinh phí để phát triển và nhân 

rộng mô hình. 

Mặc dù thường xuyên tuyên truyền với hình thức lồng ghép, thông qua các 

cuộc họp thôn, khu dân cư về việc thực hiện các chính sách, dự án theo các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ thuật sản 

xuất nông - lâm nghiệp; công tác bảo vệ thực vật; công tác quản lý, giám sát thi 

công các công trình xây dựng thuộc Chương trình giúp nhân dân nhận thức được 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhưng ở một số thôn, 

bản, người dân vẫn chưa thực sự quan tâm và hiểu về các chính sách, chương 

trình giảm nghèo. Một số cá nhân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không muốn 

thoát nghèo để tiếp tục hưởng lợi từ các chương trình, chính sách hỗ trợ cho hộ 

nghèo của Nhà nước. 

Tiến độ triển khai, thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo còn chậm 

do một số nguyên nhân: một số hộ dân không muốn tham gia chương trình, dự 

án giảm nghèo do sợ sự ràng buộc, do định mức hỗ trợ còn thấp trong khi nhân 

lực lao động của hộ hạn chế; một số hộ nghèo, cận nghèo không có khả năng 

thực hiện dự án do không có vốn đối ứng, không có đất đai hoặc chuồng trại để 

trồng trọt, chăn nuôi… 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC 

THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, đặc biệt là các đối tượng hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để các đối tượng nắm được các chủ trương, 

đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng chung tay xóa nghèo, giảm 

nghèo bền vững, không còn tình trạng “ đấu tranh để được là hộ nghèo”, xóa bỏ 

tư tưởng không muốn thoát nghèo. 

 Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND các xã trong công 

tác định hướng xác định các mô hình và lựa chọn cây trồng, vật nuôi là sản 

phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương để đầu tư cho phát triển sản xuất và xây 

dựng môn hình phát triển sản xuất tập trung, hiệu quả; 

 Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn 

đốc UBND các xã triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định tại các văn bản 

hướng dẫn của các sở, ban, ngành như:  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định một số mức chi hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ 

trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm 

nghèo ở cấp xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn số 07/HD-SNN 

ngày 21/9/2018 về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung thực hiện hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 03/SNN-HD 

ngày 19/3/2019 Hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 
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thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2019;  

Chỉ đạo UBND các xã thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đã được phân 

bổ theo đúng quy định 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện, xây 

dựng mô hình phát triển sản xuất tại các xã nông thôn mới và xã đặc biệt khó 

khăn của UBND huyện Đình Lập./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Các Đ/c UVBTV Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện;                          (eOffice) 

- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị sự nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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