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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về 

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

Qua xem xét Tờ trình số 6103/TTr-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh 
về 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 và kết quả 
khảo sát tại một số địa phương; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một 
số nội dung sau:

I. Về nội dung Tờ trình, Đề án
Trong những năm qua kinh tế vườn, kinh tế trang trại được các cấp, các 

ngành, địa phương quan tâm, HĐND tỉnh khóa VII, VIII đã ban hành các Nghị 
quyết hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại1; cùng với việc thực hiện các 
cơ chế của tỉnh, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, ưu tiên, bố trí 
nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang 
trại; các mô hình kinh tế vườn rừng, vườn đồi đã phát huy hiệu quả, đóng góp 
quan trọng trong cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, nâng cao thu nhập cho người 
dân. Tuy nhiên kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh chưa phát triển 
tương xứng với tiềm năng, lợi thế; sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; thiếu các vùng 
sản xuất tập trung, chuyên canh.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua 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 là cần thiết, nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng 
sản xuất hàng hóa, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, góp phần xây dựng thành 
công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản thống nhất về nội dung do 
UBND tỉnh trình. Đồng thời, Ban đề nghị một số vấn đề sau:

1. Về quy định đối với Vườn ở từng khu vực
Qua khảo sát thực tế một số địa phương, nhiều hộ dân có vườn rừng, vườn 

đồi nhưng không gắn liền với nhà ở; do đó, để cơ chế, chính sách sau khi ban hành 
thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo điều kiện cho kinh tế vườn phát triển, góp 
phần giảm nghèo bền vững, Ban đề xuất không phân chia Vườn theo từng Khu 
vực như Đề án2 mà áp dụng quy định chung đối với Vườn cho cả 3 Khu vực và 

1 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 về tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2006 - 2010; Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 về cơ chế hỗ trợ phát triển một số cây 
trồng gắn với kinh tế vườn - kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2016.
2 Vườn ở Khu vực I: Vườn được quy định trong Đề án này là phần diện tích tối thiểu đất canh tác còn lại sau khi trừ diện tích 
nhà ở, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác.
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quy định Vườn như sau:“Vườn là phần diện tích tối thiểu đất canh tác còn lại sau 
khi trừ diện tích nhà ở, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác hoặc là phần diện 
tích đất liền thửa của vườn đồi/vườn rừng”. 

2. Về quy định quy mô, diện tích tối thiểu của Vườn được hỗ trợ
UBND tỉnh đề xuất quy mô diện tích tối thiểu được hỗ trợ đối với vườn trồng 

cây hằng năm từ 1.000m2 trở lên, vườn trồng cây lâu năm từ 2.000m2 trở lên. Theo 
báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, trên địa bàn toàn 
tỉnh có 24.850 vườn với diện tích từ 1.000m2 trở lên, chỉ chiếm 16,88% trên tổng 
số vườn hiện có (Trong đó: vườn từ 1.000m2 đến dưới 3.000m2 có 12.927 vườn 
chiếm 8,78%; vườn từ 3.000m2 đến dưới 5.000m2 có 6.807 vườn chiếm 4,62%; 
vườn từ 5.000m2 trở lên có 5.116 vườn, chiếm 3,48%). Qua khảo sát thực tế, một 
số địa phương kiến nghị giảm quy mô diện tích tối thiểu hỗ trợ để phù hợp với tình 
hình thực tế địa phương (đối với vườn trồng cây hằng năm từ 500m2 trở lên, vườn 
trồng cây lâu năm từ 1.000m2 trở lên).

Để chính sách được ban hành vừa phù hợp thực tiễn, tạo điều kiện để người 
dân phát triển kinh tế vườn, vừa đảm bảo theo định hướng sản xuất hàng hóa, Ban 
đề nghị đại biểu xem xét, thảo luận quy mô, diện tích tối thiểu của vườn được hỗ 
trợ từ 1000m2 trở lên cho tất cả các loại cây trồng (không phân biệt vườn trồng cây 
hằng năm và vườn trồng cây lâu năm).

3. Về nội dung, mức hỗ trợ
Ban cơ bản thống nhất với các nội dung và mức hỗ trợ do UBND tỉnh trình. 

Ngoài ra, Ban đề nghị đối với nội dung hỗ trợ chi cho cơ quan tham mưu quản lý 
nhà nước về kinh tế vườn, kinh tế trang trại ở tỉnh xây dựng 01 trang thông tin 
điện tử phục vụ cho phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại quy định tại điểm e, 
khoản 1, điều 3 (dự thảo Nghị quyết), Ban đề nghị không quy định riêng nội dung 
hỗ trợ này để ưu tiên nguồn lực thực hiện các nội dung thật sự cấp thiết khác; đồng 
thời, nghiên cứu tích hợp nội dung chuyên mục về kinh tế vườn, kinh tế trang trại 
trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Về kinh phí thực hiện
- Theo Đề án UBND tỉnh trình, tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025 

khoản 2.475.257,9 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ trực tiếp của cấp tỉnh là 
282.824,5 triệu đồng, như vậy hằng năm cần phải bố trí khoản 56.564,8 triệu 
đồng để thực hiện Đề án. Trong điều kiện hiện nay, nguồn kinh phí của tỉnh còn 
khó khăn do tác động bởi nhiều yếu tố khách quan, nên UBND tỉnh đề xuất ngân 
sách tỉnh bố trí tối đa không quá 30 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn 
kinh phí thực hiện đạt mục tiêu Đề án đề ra, Ban đề xuất nâng mức hỗ trợ từ Ngân 
sách tỉnh khoảng 50 tỷ đồng/năm; ngoài ra, tùy thuộc vào điều kiện, khả năng cân 
đối ngân sách của tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong dự toán ngân sách hằng 
năm với mức vốn cho phù hợp để triển khai thực hiện.

- Nội dung cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trình HĐND 
tỉnh lần này có phạm vi áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh; do đó, đối với nguồn kinh phí 

Vườn ở Khu vực II và Khu vực III: Thực hiện như quy định của vườn ở Khu vực I (đối với vườn gắn với nhà ở) hoặc là phần 
diện tích đất (liền thửa) của vườn đồi/vườn rừng (không nhất thiết phải gắn liền với nhà ở).
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thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái, mang đặc 
trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025 của huyện Tiên Phước (gọi tắt 
là Đề án 548), Ban đề nghị không đưa nội dung này vào trong Nghị quyết; việc hỗ trợ 
huyện Tiên Phước thực hiện Đề án 548 thực hiện theo chủ trương của cấp có thẩm 
quyền, song đề nghị UBND tỉnh cần kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không trùng lặp về 
nội dung, đối tượng hỗ trợ đối với việc thực hiện cơ chế ban hành tại Nghị quyết này.

5. Sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh 
quan tâm chỉ đạo ngành, địa phương một số vấn đề sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai 
trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế 
trang trại; thường xuyên vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là sự 
tham gia của người dân nhằm cải thiện cuộc sống, giải quyết việc làm, tăng thu 
nhập từ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

- Nghiên cứu các giải pháp sản xuất, quản lý giống cây trồng chất lượng cao 
để cung cấp cho người dân, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng 
sản phẩm. 

- Nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà 
nước phụ trách phát triển kinh tế trang trại, đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp; 
hướng dẫn các chủ vườn, trang trại xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm môi 
trường, an toàn thực phẩm; tích cực hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản 
phẩm cho các vườn, trang trại.

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa chính quyền địa 
phương và các ngành chuyên môn của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện, kịp 
thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, 
đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán để người dân dễ thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị 
quyết. Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế, xây dựng các giải pháp kịp 
thời điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo chính sách được triển khai hiệu quả, đúng mục 
tiêu đề ra.

II. Về dự thảo nghị quyết
1. Về bố cục nghị quyết: Đề nghị điều chỉnh như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Một số quy định chung
Điều 3. Nguyên tắc và phương thức hỗ trợ
Điều 4. Nội dung, mức hỗ trợ
Điều 5. Kinh phí thực hiện
Điều 6. Tổ chức thực hiện”
2. Về nội dung nghị quyết: Đề nghị chỉnh sửa theo ý kiến thẩm tra của Ban 

đã nêu ở phần I, đồng thời điều chỉnh một số nội dung liên quan về câu chữ, thể 
thức, kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành. 



4

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về 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 trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP; Phòng CTHĐ;
- Lưu VT, CV.

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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