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TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế 

vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18/6/2020, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị 
quyết quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại (KTV, KTTT) là một trong 

những thế mạnh để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
hóa, đồng thời kết hợp để phát triển theo hướng du lịch sinh thái trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến. Từ năm 2006 đến nay, đặc biệt là giai đoạn 
2006-2016, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực 
của Nhân dân, dưới tác động cơ chế, chính sách đã được HĐND, UBND tỉnh 
ban hành, nhờ đó tạo được động lực, khuyến khích, động viên Nhân dân cải tạo 
vườn tạp, phát triển vườn đồi, vườn rừng, phát triển trang trại với quy mô đầu tư 
ngày càng lớn; nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật 
nuôi, theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn của địa phương, tạo việc làm cho lao động nông thôn, 
sử dụng hiệu quả đất đai, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo; làm đa dạng 
hóa sản phẩm hàng hoá có giá trị trên thị trường, tạo cảnh quan môi trường nông 
thôn, bảo vệ môi trường, đặc biệt, góp phần quan trọng trong việc tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp và thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia. Từ năm 
2016 đến nay, do không có cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ cho KTV, KTTT mà 
chủ yếu là lồng ghép trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách khác để hỗ trợ 
như: Chính sách phát triển chăn nuôi, thủy sản, phát triển dược liệu, khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển liên kết trong 
sản xuất nông nghiệp… dẫn đến việc KTV, KTTT phát triển chưa tương xứng, 
khai thác đúng với tiềm năng và thế mạnh nên đã làm hạn chế giá trị đóng góp 
vào tổng giá trị sản xuất chung toàn ngành nông nghiệp.

Để tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy phát triển KTV, KTTT góp phần nâng cao thu 
nhập, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, hình thành nên những 
vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; vừa xây dựng cảnh quan môi trường nông 
thôn xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng thành công Chương trình MTQG xây 
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dựng nông thôn mới trong giai đoạn đến thì việc xây dựng Đề án và ban hành cơ 
chế, chính sách riêng để hỗ trợ, khuyến khích cho các hộ gia đình, cá nhân có 
vườn, có trang trại phát triển là thực sự cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Nhằm hỗ trợ các địa phương, đơn vị có điều kiện phát huy hiệu quả các 

nguồn tài nguyên hiện có về đất đai, lao động, các nguồn tài nguyên khác ở 
nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu 
quả mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hỗ trợ phát triển KTV, KTTT sẽ làm 
gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn; đồng thời, 
thúc đẩy áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào sản xuất; 
mở rộng quy mô, hình thức liên kết trong các khâu, từ khâu giống đến sản xuất, 
thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh 
môi trường; sản xuất sản phẩm theo hướng sạch, hữu cơ; tạo cảnh quan môi 
trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp. Hỗ trợ phát triển KTV, KTTT 
cũng là giải pháp hỗ trợ phát triển nông thôn, góp phần to lớn trong thực hiện 
thành công Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, 
kiểu mẫu; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền 
vững trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đến.

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật Sửa 

đổi một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Ngân sách nhà nước;

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH 14, Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH 14 
ngày 19/11/2018;

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; Nghị 
định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật 
Chăn nuôi;

Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động 
chăn nuôi;

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định về tiêu chí kinh tế trang trại.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức khảo sát, làm việc 
với các địa phương, đơn vị và xây dựng Đề án, dự thảo Nghị quyết quy định cơ 
chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Thong-tu-02-2020-TT-BNNPTNT-tieu-chi-kinh-te-trang-trai-437240.aspx
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Dự thảo đã được Sở Nông nghiệp và PTNT gửi lấy ý kiến góp ý của các Sở, 

ngành, địa phương và tiếp thu, hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định (Công văn số 
538/SNN&PTNT-CCPTNT ngày 19/3/2021). Trên cơ sở ý kiến thẩm định của 
Sở Tư pháp (Báo cáo số 35/BC-STP ngày 24/3/2021), Sở Nông nghiệp và PTNT 
đã có giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định (Công văn số 728/SNN&PTNT-PTNT 
ngày 09/4/2021).

Đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các cuộc họp ngày 
13/4/2021, ngày 08/6/2021 và ngày 28/8/2021; Sở Nông nghiệp và PTNT đã 
hoàn thiện lại dự thảo và gửi lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh (Công văn số 
2152/SNN&PTNT-NVTH ngày 30/8/2021). Trên cơ sở ý kiến biểu quyết và góp 
ý chỉnh sửa của các thành viên UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Báo 
cáo tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết (Báo cáo số 266/BC-
SNN&PTNT ngày 07/9/2021), trình UBND tỉnh theo quy định. 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 
QUYẾT

1. Bố cục, gồm 5 Điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Điều 2. Nguyên tắc, điều kiện và phương thức hỗ trợ.
Điều 3. Nội dung, mức hỗ trợ.
Điều 4. Kinh phí thực hiện. 
Điều 5. Tổ chức thực hiện.
2. Một số nội dung cơ bản quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện
2.1. Nội dung, chính sách hỗ trợ chung cho KTV, KTTT
a) Chi thông tin, tuyên truyền về KTV, KTTT;
b) Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, 

cho chủ vườn, chủ trang trại;
c) Chi tham quan, học tập kinh nghiệm về KTV, KTTT trong và ngoài 

tỉnh;
d) Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho các 

sản phẩm từ vườn, trang trại;
e) Chi cho cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về KTV, KTTT ở tỉnh 

xây dựng 01 trang thông tin điện tử phục vụ cho phát triển KTV, KTTT;
f) Hỗ trợ thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói, tem điện tử;
g) Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nông sản từ vườn, trang trại;
h) Hỗ trợ lãi suất tiền vay;
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i) Hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước;
j) Hỗ trợ xây dựng lắp đặt các hệ thống tưới (tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm 

như: tưới nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm).
2.2. Nội dung, chính sách hỗ trợ riêng đối với KTV
a) Hỗ trợ cho chủ vườn thực hiện chỉnh trang, cải tạo lại vườn (loại bỏ cây 

tạp, cải tạo mặt bằng, làm tường rào, cổng ngõ);
b) Hỗ trợ giống cây trồng và vật tư phục vụ sản xuất.
2.3. Nội dung, chính sách hỗ trợ riêng đối với trang trại
a) Hỗ trợ kinh phí thực hiện thiết kế và cải tạo mặt bằng làm trang trại.
b) Hỗ trợ một số hạ tầng sản xuất bên trong trang trại.
2.4. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí đầu tư thực hiện Nghị quyết dự kiến trên 2.475.258 triệu 

đồng; kinh phí Nhà nước hỗ trợ 449.590 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 
282.825 triệu đồng (Bình quân 56.565 triệu đồng/năm); ngân sách cấp huyện: 
34.642 triệu đồng; còn lại vốn tự có trong dân và huy động, lồng ghép từ các 
nguồn vốn khác. Tuy nhiên, do tình hình ngân sách tỉnh gặp nhiều khó khăn như 
hiện nay nên UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét, thống nhất bố trí tối đa 
30.000 triệu đồng/năm để thực hiện (UBND tỉnh sẽ tăng cường công tác chỉ đạo 
các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ phù hợp với nguồn 
ngân sách phân bổ thấp hơn so với nhu cầu).

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết, Đề án và các hồ sơ liên quan)
Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị 

quyết để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2021\To trinh\09 13 de 
nghi HDND tinh ban hanh Nghi quyet ve KTV, 
KTTT.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu


		2021-09-14T11:43:23+0700
	Quảng Nam


		2021-09-14T11:44:22+0700
	Quảng Nam


		2021-09-14T11:44:26+0700
	Quảng Nam


		2021-09-14T11:44:27+0700
	Quảng Nam


		2021-09-14T11:44:28+0700
	Quảng Nam




