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NGH QUYET 
V thire hin chinh sách h trq phát trin nông nghip trên d!a  bàn huyn 

HOI BONG NHAN DAN HUYN KIM S(N KHOA XIX 
NHIM K( 2016 - 2021, K( HQP TH(Y Mfl SAU 

Can c&Lut To chic C'hInh qzn d/aphwcrng ngày 19/6/2015; Lut s&a ddi 
sung m3t s diu cia Luçt Td chic ChInh phi và Lut Td chzc chInh quyn dja 

phuvng ngày 22/1 1/2019, 
Can thLuçtHogt a'5nggiám sat cüa Quc hç51 và HDND ngày 20/11/2015; 
Xét dJ nghj cia Thwô'ng trc HDND huyen tgi T& trInh s 16/7Tr-HDND 

ngày 04 /12/202 0 v vic ban hành Nghj quylt v thzcc hin chInh sách phát 
trié'n nóng nghip trên dja bàn huyn. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Tan thành vài ni dung Báo cáo s 25/BC-HDND ngày 28/11/2020 
cüa Doàn giám sat HDND huyn v kt qua giám sat vic thirc hin chinh sách 
h trg phát trin nông nghip trong xây drng nông thôn mOi trên dja bàn 
huyn Kim Sin và th.n manh  mt s ni dung sau: 

UBND huyn dà tp trung lAnh dao,  chi  dao,  trin khai th?c hin các 
chInh sách h trq cüa trung uo'ng, cüa tinh, cüa huyn trong lTnh virc san xut 
nông nghip. Nhiu mô hInh san xut trén dja bàn huyn diicic hizàng ngun hrc 
h trçl tir ngân sách trung ucing, ngân sách tinh, ngân sách huyn gop phn tao 
dng 1irc trong qua trInh Co cu lai  ngành nông nghip; nhiu cong trInh, dii an, 
xây d%rng kt cu h tng thüy lqi duçc thc hin vi giá trj iOn có tác diing tIch 
clxc dn hoat  dng t chirc san xut ngành nông nghip. San xu.t nOng nghip 
cüa huyn duçic nâng cao v näng sut, chit lisçing, giá tn; hInh thánh nhiu mô 
hInh san xu.t mOi tir chuyn di din tIch dt trng lüa kern hiu qua mang Iai 
hiu qua rO net; chän nuOi gia sue, gia cm phát trin theo hirOng trang trai,  gia 
trai; nuOi trng thUy hái san phát trin, mô hInh nuôi trng thüy, hãi san Ong 
diing cOng ngh cao duqc nhân rng; co giOi hóa trong san xut nông nghip 
duçc üng diing rng rai. 
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Tuy nhiên, san xu.t nông nghip cüa huyn vn con manh mi1n, chuyn 
djch co' cu nông nghip chisa có nhiu chuyn bin, chixa thirc sir khuyn khIch 
nhiu doanh nghip du tii vào linh virc nông nghip; chua hlnh thành vüng san 
xut hang hóa tp trung vói quy mô iOn, thiu lien kt trong san xut. Nhiu 
chInh sách cüa trung ucing ban hành trin khai trên dja bàn hiu qua thp, vic 
tip cn chInh sách h trçi cüa trung uo'ng, cüa tinh con khó khàn; vic giãi ngân 
vn h trcr tir ngân sách huyn cOn chm. 

Các tn tai,  hn ch trên do thiu nguyen nhân, trong do có nguyen nhân: 
Mt s cp üy, chInh quyn dja phuong chua thrc sir quyt tam trong vic trin 
khai thizc hién các chInh sách h trg; coi nbc cong tác thông tin, tuyên truyn dê 
nguii dan nm dugc chinh sách; vic nghiên ciru, khai thác chInh sách h tra, 
du tix cüa tinh, cüa huyn chua chü dng; quy hoach, phát trin mô hInh san 
xut chra phát huy th manh dja phuang; nhiu chinh sách trung uo'ng, tinh ban 
hành diu kin h trçl cao, quy trInh thu tiic h trçi chua do'n giàn; có chInh sách 
không phü hçip vOi thirc tin da phiro'ng; vic giao quán l, thrc hin các mô 
hInh h trq giiia cp tinh, c.p huyn chi.ra phü hçip. 

Diu 2. D khc phiic nhiing han  ch, nâng cao hiu qua san xut nông 
nghip trén dja bàn huyn trong th&i gian tip theo, HDND huyn d ngb UBND 
huyn chi dao  th1rc hin mt sé, ni dung sau: 

1. Chi dao  cong tác tuyên truyn, ph bin v các chü truo'ng, chInh sách phát 
trin san xut nông nghip cüa trung twng, tinh, huyn d can bc, ngtthi dan, hçp tác 
xâ, doanh nghip bit, tip cn, thirc hin. 

2. T chüc dánh giá, tng hçip nhU'ng khó khän, vuOng mc khi thirc hin 
các chInh sách phát trin kinh th nOng nghip cüa các cp clang trin khai trên 
dja bàn huyn, d nghj cp có thm quyn diu chinh cho phü hçip. Nghiên ciru, 
ct xut co ch h trçl cüa huyn tao  diu kin thun li cho nguOi san xut nông 
nghip cling nhix phiic vi hoàn thin tiêu chi san xut, tiêu chI thu nhp trong 
xây dirng nông thôn mOi giai doan 202 1-2025. 

3. Xây dirng, chi dao  xây drng quy hoach phát trin san xu.t, diu chinh 
quy hoach  phát trin san xut cho phü hqp v&i djnh hithng và tiêu chI san xut 
hang hóa, Ong ding cong ngh cao, hInh thirc san xut tiên tin, dü các diu kin 
hu&ng chInh sách h trçi cüa trung i.ro!ng, cOa tinh. Xây dirng giâi pháp thirc si 
tháo g kho khàn v quy hoach v trInh tr chuyn di tao  diu kin thun lçii 
cho nguii dan thirc hin chuyn miic dIch sfr diving dt di vOi din tIch dt xen 
ket trong khu dan cu clang st'r diing không hiu qua d tránh lang phi tài nguyen 
dat. 

4. Quan tam phát trin các mô hInh kinh th nông nghip, chu tr9ng các mô 
hInh chuyn di dt trng lüa kern hiu qua; djnh huOng, khoi gçii, tao  diu kin 
d ngu?i dan du tii hInh thành mô hInh san xut mOi; tIch ti rung dt, xây 
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dirng thtrcing hiu cho các san phm dc san, tiêu biu nhm nâng cao hiu qua 
kinh t, tang giá trj thu nhp trên din tich dt canh the, nâng cao diii sng vt 
chAt và tinh thAn cüa ngui dan. 

5. Rà soát, dánh giá hoit dng doanh nghip dAu tu li'nh virc nông nghip 
trên dja bàn, tao  diu kin thu.n 1i cho các doanh nghip tip cn ngun v6n h 
trq; thu h&, khuyn khIch các dr an dAu tu vào linh virc san xuAt nông nghip di 
dôi vi bão v môi trirmg. 

Diu 3. UBND huyn, UBND các xâ, các Ca quan lien quan trong phm 
vi trách nhim, thAm quyn cüa mInh chi dao  và t chirc th%rc hin Nghj quyêt 
nay. Thuing trirc HDND huyn, các Ban cüa HDND huyn, các To dai  biu và 
các dai  biu I1DND huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

Diu 4. Nghj quyt nay duçic HDND huyn Kim San khóa XIX nhim kS' 
2016 - 2021, k' hp thr Mui sáu thông qua ngày 16/12/2020 và có hiu 1irc thi 
hành k t1r ngày ducic thông qua./.c 

Nc'! n/i in: 
- TT HDND tinh; 
- UBND tinh; 
- Ti' Huyên üy; 
- TTHDND, UBND, UBMUQVN huyn; 
- Các Ban HDND huyn; 
- Các To di biêu HDND huyn; 
- Các vj di biéu HDND huyn khóa XIX; 
- Các ccx quan, ban, nganh, doàn the lien quan; 
- TTDU, HDND, UBND, UBMTTQVN cap xã; 
- Liiu: VT. 

CHU TICH 

Hoàng Van ThAng 
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