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BÁO CÁO 

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các Chương trình giảm nghèo huyện Đình Lập 

 

 

Thực hiện Văn bản số 345/SNN-PTNT ngày 16/3/2020 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn về báo cáo tổng kết các chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo, UBND huyện Đình Lập báo cáo 

như sau: 

I. Tổng kết chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 

30a/2008/NQ-CP (đối với các địa phương có huyện nghèo) 

a) Thực trạng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp ở các huyện nghèo trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2019 (so sánh năm 2009 và năm 2019) 

Với điều kiện tự nhiên của huyện chủ yếu phát triển ngành nông lâm 

nghiệp là chính, trong những năm qua sản xuất nông lâm nghiệp luôn được quan 

tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao đời sống của 

nhân dân. Để tạo điều kiện cho sản xuất nông lâm nghiệp phát triển, huyện đã 

tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách về đất đai; cung ứng giống cây 

trồng nông, lâm nghiệp, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; chuyển giao 

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chỉ đạo phòng chống các dịch 

bệnh; quan tâm xây dựng sửa chữa các công trình thuỷ lợi. Hàng năm huyện chủ 

động giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho các xã, thị trấn, tập trung chỉ đạo 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Kết quả sản xuất nông nghiệp qua các năm đạt được như sau: 

 

 



    Các chỉ tiêu kinh tế 

 

Đơn vị 

tính 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Tăng trưởng kinh tế (%), 

trong đó: 

              

     

  

 - Nông, lâm nghiệp  % 6,5 9,52 7,42 6,5 6,01 4,55 5,12 7,47 6,12 9,13 5,42 

 - Công nghiệp - XD  % 4,8 6,5 7,12 9,25 6,14 15,07 15,43 13,63 17,92 12,74 12 

 - Thương mại -DV  % 9,2 15,82 9,94 9,75 13,0 10,32 15,05 12,7 13,35 7,79 4 

2 Cơ cấu kinh tế: %            

 - Nông, lâm nghiệp  % 45,36 46,85 47,15 45,76 47,72 61,99 59,15 52,68 51,96 51 50 

 - Công nghiệp-XD  % 18,78 16,3 18,55 17,26 21,57 20,89 24,94 22,24 24,30 25 26 

 -  Thương mại-DV  % 35,86 36,84 36,97 36,98 30,71 17,12 15,91 25,08 23,74 24 24 

3 
Tỷ lệ độ che phủ rừng   % 41,23 43,56 47 48 49 50 52 57 65 67 69 

4 
Tổng diện tích gieo trồng  Ha 

 2.876,68  2.848,13 2.807,0 2.890,03 2.907,63 2.869,85  2.883,12  2.774,32   2.636,05 
2681,45 2386,23 

5 
Tổng sản lượng LT  Tấn 

 7.888,24  8.222,0 7.798,07 8.940,24 9.059,19 9.654,48  9.762,31  8.995,86   8.652,34 
8321,78 8532 

6 - Chăn nuôi                       

  - Tổng đàn trâu Con 
73670 7.297 4.869 3.487 3.052 2.982  2.947  2.637  2.268 

1.387 1064 

  - Tổng đàn bò Con 
3.349 2.940 1.718 1.345 1.468 1.366  1.813  1.716  1.670 

1.638 1971 

  - Tổng đàn lợn Con 
12.295 12.403 9.618 9.017 8.116 6.275  5.938  5.529  5.744 

5.870 573 

  - Tổng đàn gia cầm Con 
94.070 95.980 98.969 86.471 89.144 93.030  104.099  114.857  120.949 

120.610 167.930 



b) Kết quả thực hiện các chính sách phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a ở 

các huyện nghèo 

- Việc thực hiện quy hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp: 

Quy hoạch chung: Căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016 - 2020, được UBND tỉnh phân bổ 

cho các huyện. Nhằm đáp ứng cho những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 

phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 UBND huyện chỉ 

đạo rà soát, điều tra bổ sung để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 

huyện cho phù hợp với quy định của Luật và đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện trong giai đoạn mới, đảm bảo sử dụng đất 

tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu
1
. 

Trên cơ sở định hướng lĩnh vực ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực của 

tỉnh theo Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn tổ chức thống kê, rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; lập kế 

hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo quy hoạch đã được duyệt và 

theo Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp dựa trên các sản phẩm thế mạnh 

của từng vùng sản xuất
2
.  

*) Về trồng trọt 

 Vùng trồng cây hàng năm: Đến năm 2020 diện tích gieo trồng cây hàng 

năm 2.600 ha, trong đó diện tích cây lương thực có hạt 2.000 ha, tổng sản lượng 

lương thực có hạt 8.500 tấn/năm, duy trì ổn định tại 12/12 xã, thị trấn. Tập trung 

chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển một số giống cây trồng có năng suất cao, 

có sức chống chịu hạn và sâu bệnh, có giá trị hàng hoá. 

Vùng cây công nghiệp lâu năm: Cây chè diện tích 600 ha, sản lượng chè búp 

tươi 2.500 tấn. Vùng sản xuất: xã Lâm Ca, Thái Bình và thị trấn Nông Trường 

Thái Bình; Cây Hồi diện tích 1.300 ha, sản lượng 472 tấn. Vùng sản xuất: xã Bính 

Xá, Kiên Mộc và Bắc Xa. 

*) Đối với Lĩnh vực chăn nuôi: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng 

trang trại, gia trại, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi theo hướng đảm 

                                              
1
 Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc phê duyệt 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn 

Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc Phê duyệt 

điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

2
 Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/11/2016 về triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập, giai đoạn 2016-2020 
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bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường. Tăng 

năng suất, chất lượng bằng việc sử dụng giống có năng suất, chất lượng cao 

          Phát triển mô hình đàn Lợn thịt: phấn đấu đến năm 2020 tổng đàn lợn có 

trên 17.000 con, sản lượng thịt đạt 1.200 tấn. Tập trung phát triển ở các xã, thị trấn 

(Đình Lập, Cường Lợi, Châu Sơn, Bắc Lãng, Lâm Ca, Thái Bình, thị trấn Đình 

lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình). 

 Phát triển đàn trâu, bò: Tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi bò bán chăn 

thả, phấn đấu đến năm 2020 tổng đàn bò 2.800 con, sản lượng 174 tấn; đàn trâu 

3.000 con, sản lương đạt 95 tấn. 

*) Về lâm nghiệp 

Định hướng phát triển là quản lý, sử dụng bền vững diện tích rừng, nâng cao 

hiệu quả kinh tế của rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp đa chức năng, 

khuyến khích mô hình kết hợp trồng cây dược liệu, từng bước đưa kinh tế lâm 

nghiệp thành ngành kinh tế chủ lực của huyện, cụ thể: 

 Vùng trồng cây Thông: Tập trung phát triển tại các xã Bắc Xa, Bính Xá, 

Đình Lập, Cường Lợi, Thái Bình, Kiên Mộc và Lâm Ca, phấn đấu đạt 45.000 ha, 

trữ lượng gỗ đạt trên 2.000.000 m
3
, sản lượng nhựa khai thác trên 4.000 tấn/năm. 

Tuy nhiên đến năm 2018 diện tích rừng thông của huyện có 49.264,25 ha, sản 

lượng nhựa khai thác 8.230 tấn. 

  Vùng trồng cây Keo: Tập trung phát triển tại các xã: Bắc Lãng, Châu Sơn, 

Đồng Thắng và Lâm Ca, phấn đấu đạt cây keo 3.000 ha, trữ lượng gỗ 175.000 m
3
. 

Đến năm 2018 diện tích rừng keo của toàn huyện có trên 6.000 ha 

  Vùng cây dược liệu: Vùng và quy mô phát triển cây dược liêu đang được 

triển khai lập dự án, cụ thể: Dự án trồng cây chè hoa vàng, quy mô bước đầu 10ha, 

trồng tại xã Lâm Ca, Cường Lợi; Dự án trồng cây Ba kích tím quy mô 325 ha, 

vùng thực hiện gồm các xã Lâm Ca, Bắc Xa, Kiên Mộc và xã Đình Lập; dự án 

trồng cây Sa Nhân quy mô 500 ha tại các xã Lâm Ca, Bắc Xa, Kiên mộc và Đình 

Lập. 

- Kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và 

giao đất để trồng rừng sản xuất: Tổng diện tích đất lâm nghiệp đã giao quyền sử dụng là 

35.017,90 ha (đất rừng tự nhiên 5.266,1 ha, đất rừng trồng 21.443,5 ha, đất chưa có 

rừng 8.308,3 ha). Sau khi hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy CNQSDĐ đất lâm 

nghiệp, bước đầu tạo cho họ yên tâm sản xuất trên mảnh đất của chính họ. Đối với các 

hộ được giao nhưng chưa sử dụng, để thực hiện các dự án được tiện lợi UBND huyện 

đã có bước điều chỉnh chủ quản lý để các hộ dân đều có đất lâm nghiệp để phát triển 

nghề rừng. Khi đất rừng đã có chủ thực sự (có GCNQSD đất) thì việc quản lý rừng 

đã dễ dàng hơn, đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp và sử dụng một cách hiệu 

quả nhất nhằm nâng cao đời sống cho các hộ gia đình; ý thức bảo vệ và phát triển 

rừng của người dân được nâng cao; công tác quản lý bảo vệ rừng đã được tốt hơn, 

bảo vệ được diện tích rừng hiện có, diện tích rừng tự nhiên được phục hồi và phát 

triển. Hiện tượng phát nương làm rẫy, khai thác rừng trái phép trên địa bàn đã 
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giảm, được kiểm soát chặt chẽ hơn. Công tác phòng chống cháy rừng, phòng 

chống sâu bệnh hại ngày càng được chú trọng. 

- Kết quả hỗ trợ lương thực cho hộ nghèo nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng trong 

thời gian chưa tự túc được lương thực và hộ ở vùng giáp biên giới; 

- Kết quả Chính sách tạo đất sản xuất cho hộ nghèo; 

- Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi: Trong 

những năm qua huyện đã tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát đăng ký diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa 

sang trồng sang cây trồng khác theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 

của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Thông tư số 19/2016/TT-

BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ NNPTNT về hướng dẫn thực hiện Nghị định 

35/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trong những năm qua trên địa bàn huyện Đình 

Lập người dân đã thực hiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng các loại cây 

hàng năm ngoài lúa được 50,21 ha (Trong đó sang trồng cây hàng năm ngoài lúa 

3,93 ha; đất phi nông nghiệp 46,28 ha) 

- Kết quả thực hiện tăng cường hỗ trợ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, 

khuyến ngư:  

*) Kết quả Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô 

hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a 

a) Năm 2018: Tổng kinh phí thực hiện dự án là 9.044,424 triệu đồng, trong 

đó nhà nước hỗ trợ 5.783 triệu đồng, nhân dân đối ứng (quy thành tiền) 3.261,424 

triệu đồng.  

Kết quả: 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất: có 03 xã thực hiện, kinh phí 1.982,522 triệu 

đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 1.415 triệu đồng, nhân dân đối ứng (quy thành tiền) 

567,522 triệu đồng. Số người được thụ hưởng 92 hộ, trong đó 56 hộ nghèo, 36 hộ 

cận nghèo, thực hiện hỗ trợ 16.145 con gà, 5.652 con vịt, 39.737 kg thức ăn chăn 

nuôi, 30.555 cây sa nhân, 7.230 kg phân bón 

- Nhân rộng mô hình giảm nghèo: 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). Số kinh phí thực hiện 7.061,872 triệu đồng, trong đó nhà nước 

hỗ trợ 4.368 triệu đồng, nhân dân đối ứng quy thành tiền 2.693,872 triệu đồng. Hỗ 

trợ: Bò 148 con, Sa nhân, ba kích  26.820 cây,  Gà 11.230 con,  Dê 153 con, Chè 

hoa vàng 5.016 cây.  

b) Năm 2019: Tổng kinh phí thực hiện dự án 7.725,2 triệu đồng (trong đó nhà 

nước hỗ trợ 5.596 triệu đồng, nhân dân đối ứng 2.129,2 triệu đồng).  

Kết quả:  

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

người được thụ hưởng: 760 hộ trong đó 333 hộ nghèo, 332 hộ cận nghèo, 95 hộ 

mới thoát nghèo. Số kinh phí thực hiện hỗ trợ: 4.596 triệu đồng. Thực hiện hỗ trợ 
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31 máy hái chè; 59.459 cây sa nhân, 81.379 cây ba kích, 33.280 cây Chè hoa vàng, 

65.380 kg phân bón, 20.926 con gà, 4.705 con vịt, 43.028 kg thức ăn chăn nuôi, 

147 con dê.  

+ 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 triệu đồng, nội dung hỗ 

trợ 56 con bò sinh sản, 2.350 con vịt 

 Trung bình hỗ trợ 6,86 triệu đồng/hộ nghèo, 5,27 triệu đồng/hộ cận nghèo, 

3,49 triệu đồng/hộ mới thoát nghèo 

II. Tổng kết chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị Quyết số 

80/2011/NQ-CP của Chính phủ  

1. Đánh giá việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tăng thu nhập 

đối với hộ nghèo ở huyện, xã nghèo 

UBND huyện thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mực tiêu 

Quốc gia huyện Đình Lập theo các giai đoạn và các năm khi có thay đổi về nhân 

sự; tổ chức hướng dẫn cho các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn về cơ chế chính 

sách, trình tự thủ tục tiến hành triển khai thực hiện và thanh quyết toán nguồn vốn. 

Ngay sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn. UBND 

huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, đồng thời ban hành 

quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho UBND các xã thực 

hiện dự án làm chủ đầu tư. Nội dung thực hiện chủ yếu của Dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất trong những năm qua chủ yếu là hỗ trợ vật tư phân bón, cây con giống, 

tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho các hộ nông dân được thụ 

hưởng.  

2. Việc triển khai Chương trình khuyến nông, hỗ trợ xây dựng các mô hình 

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất chuyên canh tập trung theo 

hướng sản xuất hàng hóa để người nghèo dễ tiếp cận và tham gia 

Các mô hình phát triển sản xuất tại các xã sau khi lựa chọn được mô hình 

thực hiện, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT thẩm định và trình 

UBND ra quyết định phê duyệt dự án, tổ chức tập huấn cho các hộ dân tham gia dự 

án, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ một phần vật tư đảm bảo thực hiện các mô hình 

có hiệu quả.  

Việc triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, mua sắm 

vật tư sản xuất, con giống 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. Tuy nhiên một số hộ còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà 

nước, muốn được hưởng chính sách hỗ trợ nhưng không muốn thoát nghèo. Các 

doanh nghiệp, HTX chưa mạnh dạn đầu tư vào mô hình và tổ chức liên kết sản 

xuất; việc liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. 

3. Việc bố trí và sử dụng các nguồn lực từ Chương trình xây dựng nông 

thôn mới đầu tư trước cho các xã nghèo 
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III. Tổng kết chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 

1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

1. Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành 

*) Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT, ngày 9/10/2017 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ 

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

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 

Thông tư số 15/2017/TT-BTC, ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản 

lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; 

Chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu kịp thời cho UBND huyện phân bổ 

chi tiết nguồn vốn cho các xã sau khi được UBND tỉnh giao vốn theo đúng định 

mức và tiêu chí cụ thể: 

Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 3/2/2016 của UBND tỉnh về việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nghà nước năm 2016; Quyết định số 

491/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ vốn sự 

nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017; Quyết định số 472/QĐ-

UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng sơn về phê duyệt kế hoạch 

phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018; Quyết định 

số 482/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt kế 

hoạch phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2019; 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 2018 - 2020; 

 UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã thuộc 

Chương trình 135 thực hiện theo quy trình Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh về 

thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo; UBND các xã lập Dự án, giao cho các phòng chuyên môn thẩm định trình 

UBND huyện phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.  

*)  Công tác quản lý thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình: 

 Công tác phối hợp giữa các sở ngành của địa phương trong tổ chức thực 

hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình: Căn cứ kế 

hoạch được UBND tỉnh giao và Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện quyết 

định danh mục và kinh phí thực hiện chương trình, đồng thời giao nhiệm vụ cho các 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2017/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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cơ quan chuyên môn và UBND các xã đặc biệt khó khăn tổ chức triển khai thực hiện. 

Huy động nguồn lực, phối kết hợp với các phòng ban ngành, UBND các xã, thị 

trấn theo chức năng liên quan thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu được giao về giảm 

nghèo. 

 Tình hình thực hiện công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện hỗ trợ 

phát triển sản xuất: Công tác kiểm tra giám sát hàng năm được tiến hành kiểm tra 

thường xuyên tại cơ sở. UBND huyện thường xuyên đôn đốc UBND các xã đặc 

biệt khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ cũng như công tác thanh quyết 

toán các nguồn vốn triên khai thực hiện theo đúng kế hoạch. 

*)  Đánh giá việc bố trí nguồn lực cho các dự án, tiểu dự án hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất  

Trong giai đoạn 2016 – 2020 tổng nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ 

là 22.224 triệu đồng, trong đó: năm 2016 được phân bổ 2.982 triệu đồng, năm 

2017 được phân bổ 3.140 triệu đồng (vốn năm 2017 và bổ sung năm 2016), năm 

2018 là 7.670 triệu đồng, năm 2019 được phân bổ 8.432 triệu đồng. Tại các quyết 

định của UBND tỉnh và UBND huyện
3
 

  Đánh giá cơ cấu vốn: Ngân sách trung ương; ngân sách địa phương; nguồn 

huy động khác (đóng góp từ doanh nghiệp, từ các tổ chức quốc tế, của cộng đồng 

và cá nhân): Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương được UBND tỉnh giao cho 

UBND huyện. Căn cứ nguyện vọng, nhu cầu thực tế của các xã tổng hợp từ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo 100% các xã đăng ký lấy phân bón, giống cây trồng, vật nuôi 

phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. UBND huyện đã chỉ đạo các xã đặc biệt khó 

khăn và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thực hiện công tác hỗ trợ phát triển sản 

xuất.  

                                              
3  Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ chi 

tiết vốn các chương trình MTQG năm 2016; Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về việc phê duyệt kế 

hoạch phân bổ chi tiết vốn các chương trình MTQG năm 2018; Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 về 

việc phê duyệt kế hoạch phân bổ chi tiết vốn các chương trình MTQG năm 2018; Quyết định số 482/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. 

Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND huyện về phân bổ vốn theo Quyết định số 

293/QĐ-TTg, vốn chương trình 135, chương trình 120, vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và vốn sự 

nghiệp năm 2016; Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND huyện Đình Lập về việc Phân bổ vốn 

sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017; Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND 

huyện về việc phân bổ và giao vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018;  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 

  

 

 

 



 

 
 

7 

7 

Mức độ đầy đủ và kịp thời về kinh phí so với nhu cầu để thực hiện từng hoạt 

động của các tiểu dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: Sau khi được UBND tỉnh 

phân bổ nguồn vốn, UBND huyện căn cứ số liệu báo cáo của các xã, thị trấn và áp 

dụng tiêu chí phân bổ vốn đã được UBND tỉnh ban hành để dự kiến phân khai kinh 

phí cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn; nguồn vốn được Ủy ban nhân dân tỉnh phân 

bổ trực tiếp đến tận xã, thôn; Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm giao vốn về 

cho các xã triển khai thực hiện trên cơ sở quyết định giao vốn của tỉnh được kịp thời 

và đầy đủ theo các hạng mục.  

2. Kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh 

kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo (2016-2019) 

a) Đánh giá kết quả thực hiện  

*) Năm 2016: Tổng vốn được phân bổ 2.982 triệu đồng. Có 10/10 xã được 

phê duyệt dự án, với sự tham gia của 3.680 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả thực 

hiện hỗ trợ được 314.752 kg phân bón các loại; 32.500 giống cây sa nhân; 9.946 

con vịt con. Các xã đã cấp phát vật tư hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng, Kết 

quả giải ngân được 2.982/2.982 triệu đồng, đạt 100,0% kế hoạch. 

*) Năm 2017: Tổng kinh phí thực hiện: 3.140 triệu đồng, trong đó: Kinh phí 

năm 2017 là 2.691 triệu đồng; Kinh phí năm 2016 cấp bổ sung là 449 triệu đồng. 

Kết quả có 6.923 lượt hộ nghèo, cận nghèo (năm 2016, 2017) của 10 xã thực hiện. 

Số hỗ trợ: 10.392 kg thức ăn chăn nuôi, 395.827 kg phân bón các loại 

*) Năm 2018: Tổng kinh phí được phân bổ: 1.887 triệu đồng. Kết quả có 578 

hộ gia đình tham gia thực hiện dự án, trong đó 326 hộ nghèo, 207 hộ cận nghèo, 45 

hộ thoát nghèo; Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 17.183 con gà, 151 con dê, 243 con lợn, 

4.800 cây chè hoa vàng, 19.242,9 kg thức ăn chăn nuôi, 7.375 kg phân bón 

  Bình quân mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 4,63 triệu đồng, hộ cận nghèo được hỗ 

trợ 3,71 triệu đồng, hộ thoát nghèo được hỗ trợ 2,79 triệu đồng.  

*) Năm 2019: Tổng kinh phí thực hiện dự án 3.396,2 triệu đồng, trong đó 

nhà nước hỗ trợ 2.826 triệu đồng, nhân dân đối ứng 570,2 triệu đồng. 

Kết quả: 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất: 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, 18.600 cây sa nhân, 12.400 cây ba kích, 39 cái máy móc nông cụ, 42.573 kg 

phân bón.  

- 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.   
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 Trung bình hỗ trợ 5,6 triệu đồng/hộ nghèo, 3,93 triệu đồng/hộ cận nghèo, 

3,07 triệu đồng/hộ mới thoát nghèo 

*) Kết quả giảm nghèo theo từng năm 

- Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016, tổng số hộ thực tế trên 

địa bàn huyện là 6.842 hộ trong đó có 2.460 hộ nghèo, chiếm 35,95%; 1.315 hộ 

cận nghèo, chiếm 19,22%. 

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017, tổng số hộ thực tế trên 

đại bàn huyện là 6.999 hộ trong đó có 2.061 hộ nghèo, chiếm 29,45% (trong đó có 

1.774 hộ nghèo thu nhập, chiếm 25,35%; 287 hộ nghèo đa chiều, chiếm 4,10%); 

1.181 hộ cận nghèo, chiếm 16,87%. 

Năm 2018, tổng số hộ dân trên địa bàn là 7.202 hộ dân, trong đó, hộ nghèo 

là 1655 hộ chiếm 22,98%, số hộ cận nghèo là 1092 hộ chiếm 15,16%. Như vậy, số 

hộ nghèo giảm 6,47% so với năm 2017.  

*) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 

Năm 2016 triển khai thực hiện 01 Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với 

tổng kinh phí 250 triệu đồng “Hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt” tại xã Cường Lợi với tổng 

số 20 hộ tham gia đều là hộ nghèo. Trong 02 năm thực hiện cơ bản các hộ gia đình 

đã chủ động trong chăn nuôi, một số hộ gia đình chăn nuôi phát triển tốt, có nhiều 

hộ chủ động tái đầu tư chu kỳ chăn nuôi tiếp theo. Sau hai năm thực hiện mô hình, 

nhiều hộ sau khi được đầu tư thu nhập tăng hơn hẳn, theo kết quả điều tra, rà soát 

hộ nghèo năm 2018 có 15 hộ tham gia mô hình thoát nghèo trong đó có 4 hộ thoát 

hẳn, 11 hộ chuyển cận nghèo. Tuy nhiên, còn một số hộ gia đình ý thức trách 

nhiệm chưa cao, chưa chủ động trong phát triển chăn nuôi, tái đầu tư còn chậm, 

còn tư tưởng trồng chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước, chưa có ý 

thức vươn lên thoát nghèo, thoát nghèo bền vững. 

Năm 2018, trên cơ sở Công văn số 1088/SLĐTBXH-BTXH ngày 17/9/2018 

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, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn 

phối hợp với các xã khảo sát, lựa chọn, triển khai thực hiện mô hình gồm dự án mô 

hình chăn nuôi đại gia súc (Dự án nuôi bò) tại xã Lâm Ca, xã Bắc Lãng và dự án 

chăn nuôi tiểu gia súc (Dự án nuôi lợn) tại xã Châu Sơn, xã Kiên Mộc. Tổng  số hộ 

tham gia 31 hộ, kinh phí thực hiện 800 triệu đồng,  

 *) Đánh giá mức độ tham gia của các đối tượng hưởng lợi: Việc triển khai 

thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, mua sắm vật tư sản xuất, con 

giống 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. Tuy 

nhiên một số hộ còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, muốn được hưởng 

chính sách hỗ trợ nhưng không muốn thoát nghèo.  

 IV. Đánh giá chung 

a) Thuận lợi  
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Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp & PTNT tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo và giao cho UBND 

các xã được thụ hưởng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo  làm chủ đầu tư. Các xã đã chủ động, tích cực triển 

khai các nhiệm vụ, bám sát hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội trong chỉ đạo, triển khai điều hành, thực hiện. 

 Đây là một chủ trương, chính sách phù hợp, thể hiện sự quan tâm của Đảng 

và Nhà nước đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc các xã 

chương trình 135 và thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng II. Từ khi triển khai 

thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm 

nghèo, các hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo của các xã thuộc Chương trình 135 

và thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng II đã giảm bớt được những khó khăn, dần 

ổn định đời sống, một số hộ từng bước làm giàu. 

b) Hạn chế và nguyên nhân 

Do đặc điểm địa bàn các xã, các thôn đặc biệt khó khăn dân cư không tập 

trung, địa hình đi lại phức tạp, trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc không 

đồng đều, nguồn vốn hỗ trợ cho từng hộ dân còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, 

chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất. Còn gặp nhiều khó 

khăn trong việc lựa chọn danh mục đầu tư.  

Công tác phối hợp trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách 

có nơi, có lúc chưa đồng bộ, thiếu sự gắn kết nhất là cấp cơ sở, nên còn có chính 

sách triển khai, tổ chức thực hiện chậm, không kịp thời do đó hiệu quả chưa cao, 

chưa đáp ứng được mục tiêu của chương trình.  

Chế độ thông tin báo cáo việc thực hiện các chính sách của cơ sở còn chưa 

được kịp thời, nên việc đề xuất thay đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp với điều 

kiện kinh tế- xã hội của địa phương còn hạn chế;  

Một số hộ còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, muốn được hưởng 

chính sách hỗ trợ nhưng không muốn thoát nghèo. Trình độ năng lực của một số 

cán bộ công chức cấp xã còn hạn chế trong việc tham mưu định hướng, hướng dẫn 

xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn. 

c) Bài học kinh nghiệm 

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân 

chủ ở cơ sở, giải quyết tốt, kịp thời những bức xúc của đồng bào, nêu cao ý thức tự 

lực, tự cường và tạo lập niềm tin cho đồng bào, làm cho đồng bào hiểu rõ việc đầu 

tư của Nhà nước là làm cho chính mình, từ đó sẽ huy động tốt sự tham gia của 

nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực thực hiện. 

Phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Chương trình mục 

tiêu quốc gia về giảm nghèo và các tổ chức đoàn thể các cấp. Tập trung chỉ đạo 

đồng bộ, chủ động trong việc kiểm tra, rà soát, bố trí kế hoạch; tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
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triển khai thực hiện; có kế hoạch cụ thể, đồng bộ và thống nhất để thực hiện chính 

sách, chương trình đạt hiệu quả cao. 

Thực hiện tốt nguyên tắc công khai dân chủ, dân được biết, được bàn, được 

làm, được kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách ở cơ sở, tôn trọng ý kiến của 

người dân trong việc lựa chọn mục tiêu hỗ trợ, thực hiện tốt phương châm Nhà 

nước và nhân dân cùng làm.  

V. Đề xuất, khuyến nghị của địa phương về chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất trong chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 

1. Đề nghị Tỉnh, Trung ương tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ giai 

đoạn 2021-2025 cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn và tăng tổng mức, nguồn vốn 

đầu tư cho các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; đào 

tạo bồi dưỡng cho cán bộ xã thôn bản; hỗ trợ các dịch vụ cải thiện vệ sinh môi 

trường nâng cao đời sống nhân dân. 

2. Đề nghị Trung ương cần nghiên cứu xây dựng các chính sách mang tính 

đồng bộ, bền vững. Các chính sách hỗ trợ người nghèo cần được triển khai kịp thời 

cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

   3. Đề nghị Tỉnh, Trung ương tăng thêm tổng mức đầu tư cho các hợp phần 

dự án, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thực hiện các dự án. Tăng thêm 

nguồn kinh phí cho ban giám sát xã, ban giám sát cộng đồng để kiểm tra giám sát 

các công trình dự án. 

 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý đầu tư các dự án và sử 

dụng nguồn vốn của các dự án. 

  VI. Phụ lục báo cáo (Có các biểu kèm theo báo cáo) 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh 

xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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