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KẾ HOẠCH
Hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm 

Giàng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển nông nghiệp, nông thôn.
- Khuyến khích xây dựng và mở rộng các mô hình thuê, mượn ruộng để phát 

triển sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.
- Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất trồng trọt nhằm 

giảm công lao động, giảm chi phí, tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả 
kinh tế trong sản xuất.

- Thực hiện đưa vào sản xuất giống lúa mới nhằm tìm kiếm, phát hiện giống 
có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa 
phương, năng suất, chất lượng gạo cao bổ sung vào cơ cấu giống của huyện.

- Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu 
dùng, tăng thu nhập cho nông dân và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

1.2. Yêu cầu
- Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ phải được thực hiện theo quy định hiện hành 

của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.
- Các mô hình thuê, mượn ruộng thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy 

mô lớn, sản xuất giống mới, các ứng dụng tiến bộ kĩ thuật mới trong sản xuất phải 
có tổ chức, chỉ đạo từ huyện đến xã, có chỉ đạo kỹ thuật của cán bộ chuyên môn.

- Mô hình được lựa chọn là những vùng sản xuất mà nông dân có trình độ 
thâm canh tốt, có ý thức đầu tư, chăm sóc lúa, rau màu đáp ứng theo yêu cầu quy 
trình kỹ thuật và tự nguyện tham gia mô hình.

- Hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo công khai và minh bạch.
II. NỘI DUNG
Tổng kinh phí dự kiến ngân sách huyện hỗ trợ năm 2022: 917.600.000 đồng 

(Chín trăm mười bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng), cụ thể như sau: 
1. Hỗ trợ các mô hình sản xuất vụ Xuân năm 2022
Tổng kinh phí dự kiến ngân sách huyện hỗ trợ các mô hình phát triển sản 

xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2022 là 412.180.000 đồng. Trong đó:
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1.1. Hỗ trợ cấy lúa bằng máy
- Diện tích thực hiện 40 ha.
- Địa điểm thực hiện: tại thị trấn Lai Cách và xã Cẩm Đông.
- Quy mô thực hiện: tối thiểu từ 10ha trở lên/vùng, đảm bảo liền bờ, liền thửa.
- Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 3.750.000đ/ha tiền mạ khay và thuê cấy máy.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 150.000.000 đồng.
1.2. Hỗ trợ phun thuốc BVTV bằng máy bay không người lái 
- Diện tích thực hiện 113 ha.
- Địa điểm thực hiện: tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Quy mô thực hiện: tối thiểu từ 3ha trở lên/vùng.
- Yêu cầu đối với vùng phun: gieo cấy cùng một giống lúa, cùng thời gian 

gieo cấy, liền bờ, liền thửa và không có đường dây điện đi qua giữa cánh đồng.
- Thời điểm phun: Phun phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa, từ giai đoạn lúa 

non - thấp tho trỗ.
- Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí thuê 2 lần phun/vụ (1.400.000đ/ha).
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 158.200.000 đồng.
1.3. Hỗ trợ vùng sản xuất giống lúa mới
- Diện tích thực hiện 48 ha.
- Địa điểm thực hiện: tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Quy mô vùng sản xuất tập trung giống lúa mới: từ 2 ha trở lên/01vùng.
- Giống lúa mới đưa vào sản xuất: lúa thuần chất lượng VNR20.
- Mức hỗ trợ: 18.000đ/kg thóc giống.
- Định mức giống: tối đa 70kg/1ha.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 60.480.000 đồng.
1.4. Kinh phí triển khai, hội thảo đầu bờ, tuyên truyền, công chỉ đạo, văn 

phòng phẩm, chi phí thẩm định giá,… chi cho 2 cấp huyện và xã là 43.500.000 
đồng.

2. Hỗ trợ các mô hình sản xuất vụ Mùa năm 2022
Tổng kinh phí dự kiến ngân sách huyện hỗ trợ các mô hình phát triển sản 

xuất nông nghiệp vụ Mùa năm 2022 là 505.420.000 đồng. Trong đó:
2.1. Hỗ trợ ứng dụng chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón Neb-26
- Diện tích thực hiện: 145 ha
- Quy mô: từ 3ha trở lên/1 vùng. 
- Địa điểm thực hiện:  Các vùng chuyên canh rau màu trên địa bàn huyện.
- Định mức sử dụng: 2,7 lít/ha (tương đương 100ml/sào).
- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 60% tiền phân bón.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 217.500.000 đồng.
2.2. Hỗ trợ sản xuất giống lúa mới
- Diện tích thực hiện 27 ha.
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- Địa điểm thực hiện: tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Quy mô vùng sản xuất tập trung giống lúa mới: tối thiểu 2 ha/01vùng.
- Giống lúa mới đưa vào sản xuất: lúa thuần chất lượng VNR20.
- Mức hỗ trợ: 18.000đ/kg thóc giống.
- Định mức giống: tối đa 70kg/1ha.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 34.020.000 đồng.
2.3. Hỗ trợ thuê, mượn ruộng để sản xuất lúa, rau màu hàng hóa 
- Diện tích thực hiện 154 ha.
- Địa điểm thực hiện: tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Quy mô từ 3 ha trở nên/01vùng, liền bờ, liền thửa.
- Đối với sản xuất lúa:
+ Giống lúa được hỗ trợ: BT7, đài thơm 8, Q5, Nếp 97, Nếp 415.
+Mức hỗ trợ: 15.000đ/kg.
+ Định mức giống: tối đa 70kg/1ha.
- Đối với sản xuất rau màu:
+ Loại cây trồng được hỗ trợ: dưa hấu, dưa lê, bí xanh, rau A Úc, cải bó xôi,….
+ Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 5.000.000đ/ha kinh phí mua hạt giống rau.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 185.400.000 đồng.
2.4. Kinh phí triển khai, hội thảo đầu bờ, tuyên truyền, công chỉ đạo, văn 

phòng phẩm, chi phí thẩm định giá,… chi cho 2 cấp huyện và xã là 68.500.000 
đồng.

(Chi tiết có phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 đính kèm)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp và PTNT
- Là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai, thực hiện kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; tham 
mưu UBND huyện giải quyết các vướng mắc liên quan trong quá trìnhtriển khai 
thực hiện.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn lựa chọn các mô hình hỗ trợ phù hợp 
với điều kiện thực tế của địa phương.

- Báo cáo UBND huyện điều chỉnh kịp thời các nội dung hỗ trợ cho các đơn 
vị phù hợp với tình hình thực tế của các xã, thị trấn khi cần thiêt.

- Tổng hợp tham mưu cho UBND huyện tổ chức đánh giá hiệu quả việc hỗ 
trợ phát triển sản xuất năm 2022, đề xuất các chính sách, giải pháp thực hiện trong 
năm 2023.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu, bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện kế hoạch; Phối hợp 

với phòng Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các xã, thị 
trấn; trình UBND huyện phê duyệt kinh phí, cấp kinh phí để thực hiện.

3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện
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Thực hiện điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu, bệnh trên cây trồng; Chủ trì, 
phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT, HTX DVNN tư vấn sử dụng thuốc BVTV 
cho các vùng phun thuốc BVTV bằng máy bay không người lái đảm bảo kịp thời, có 
hiệu quả.

 4. Đề nghị UBMTTQ huyện, các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện căn cứ 
chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị phối hợp với UBND huyện chỉ đạo Mặt trận 
tổ quốc xã, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận 
động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND huyện.

5. UBND xã, thị trấn
- Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND 

xã, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp, MTTQ và các đoàn thể xây dựng và tổ 
chức thực hiện kế hoạch của địa phương và từng cơ sở. Thường xuyên kiểm tra và 
có chủ trương, biện pháp cụ thể chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch.

- UBND xã, thị trấn trên cơ sở kế hoạch của huyện có trách nhiệm xây dựng 
kế hoạch cụ thể tại đơn vị mình. Đồng thời thực hiện tốt một số công việc sau:

+ Trực tiếp chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp lựa chọn, tổ chức triển khai 
thực hiện mô hình phù hợp với tập quán canh tác của từng đơn vị; Phối hợp chặt 
chẽ với cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra; 
thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện. Tuyên truyền, vận động các 
hộ nông dân có ruộng nhưng không có nhu cầu sản xuất cho các tổ chức, cá nhân 
thuê lại để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

+ Chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp cấp phát vật tư nông nghiệp hỗ trợ đảm 
bảo đúng đối tượng, đúng định mức; lập danh sách cấp phát vật tư hỗ trợ trình 
UBND xã, thị trấn đề nghị UBND huyện thẩm định cấp kinh phí.

+ Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể nhân dân, xây dựng chương 
trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể động viên hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực 
hiện các nội dung kế hoạch theo định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời 
về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) để chỉ đạo tháo gỡ, 
giải quyết.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.
Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT- UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan liên quan (để phối hợp thực hiện);
- Đài phát thanh huyện (đưa tin);
- UBND, HTX NN các xã, thị trấn (để thực hiện);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Công
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