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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích 

phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025 gắn với xây dựng 

tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới 

 
 

      Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính 

sách nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-

HĐND, Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND, khả năng cân đối nguồn lực trong 

giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát, cắt giảm một số 

chính sách chưa thực sự hiệu quả, xây dựng chính sách cho giai đoạn mới phù 

hợp trong quá trình điều hành ngân sách, khả năng tăng thu ngân sách địa 

phương và điều kiện cụ thể; Thực hiện ý kiến Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tại Thông báo số 200-TB/TU ngày 07/12/2021 về một số nội dung trình Kỳ 

họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 3044/SNN-PTNT ngày 09/12/2021 về Dự 

thảo Nghị quyết chính sách nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025; Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 

về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-

2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể như sau: 

1. Quan điểm xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025: 

- Xác định sản xuất là yếu tố cốt lõi, là nền tảng để nâng cao đời sống, thu 

nhập cho nhân dân, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững nhằm 

đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỉnh ta đạt chuẩn Nông thôn mới với mức 

thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 60 triệu 

đồng/người/năm, đây là nhiệm vụ quan trọng của cơ cấu lại ngành Nông nghiệp 

và phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn 2022-2025. Vì vậy, cần ưu tiên 

nguồn lực để thực hiện một cách thiết thực, đi vào chiều sâu, nâng cao chất 

lượng, gia tăng giá trị, khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương, hỗ trợ 

các khâu thực sự cần thiết cho sản xuất hàng hóa, làm động lực thúc đẩy phát 

triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững. 
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- Chuyển từ khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp sang 

khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, lấy khoa học 

công nghệ làm nền tảng, đặc biệt là chuyển đổi số để thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế, trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm 

OCOP, sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với thị trường để tạo ra 

tăng trưởng, đồng thời phải đảm bảo duy trì những thành quả đã đạt được của 

ngành Nông nghiệp trong thời gian qua.  

- Lấy Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND làm nền tảng để xem xét những 

chính sách đang phát huy tác dụng thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo tăng trưởng 

và được cộng đồng hưởng ứng thì tiếp tục giữ nguyên trong giai đoạn 2022-

2025, chỉ điều chỉnh những nội dung mà trên thực tế còn vướng mắc để triển 

khai thực hiện được thuận lợi hơn. Những chính sách khó hấp thu hoặc không 

còn phù hợp với giai đoạn 2022-2025 thì xem xét bãi bỏ, đồng thời bổ sung 

những chính sách mới phù hợp với định hướng, chiến lược trên từng lĩnh vực. 

2. Mục tiêu chính sách giai đoạn 2022-2025:  

Chính sách nông nghiệp, nông thôn nhằm khuyến khích hỗ trợ, dẫn dắt 

cộng đồng nỗ lực để thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai 

đoạn 2021- 2025”, trong đó có những mục tiêu quan trọng đối với nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn: Cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh 

đạt chuẩn nông thôn mới với mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông 

thôn đạt tối thiểu 60 triệu đồng/người/năm; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, 

nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, liên 

kết vùng thuận lợi và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ 

khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ số; tăng cường liên 

kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

3. Các nội dung chính của chính sách:  

Chính sách lần này hướng tới 3 nhóm lớn như sau:  

- Nhóm chính sách hướng tới an sinh xã hội có số đông đối tượng hưởng 

lợi trong sản xuất cho nông hộ: Cải tạo giống bò bằng phương pháp thụ tinh 

nhân tạo, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ 

bản quyền giống lúa, tổ cộng đồng trong khai thác thủy sản…  

- Nhóm chính sách hướng tới vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi 

trường: Hỗ trợ đạt tiêu chuẩn VietGAP, Gloabalgap (thưởng theo kết quả đầu 

ra), hữu cơ trong trồng trọt; hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, 

mã số, mã vạch gắn với truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm tham gia 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hỗ trợ nâng cấp, duy trì cơ sở giết 

mổ giai súc, gia cầm tập trung, hỗ trợ chế phẩm sinh học…  
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- Nhóm chính sách đầu tư phát triển nhằm tăng các chỉ số phát triển ngành 

nông nghiệp, nông thôn bao gồm: Chính sách hỗ trợ liên kết chuỗi sản xuất gắn 

tiêu thụ, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất, chính sách để thúc đẩy 

phát triển lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp; phát triển làng nghề, ngành nghề nông 

thôn; chính sách phát triển thương mại nông thôn; chính sách hỗ trợ chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…, đặc biệt tập trung phát triển thông qua hỗ 

trợ lãi suất vay vốn.  

(Có dự thảo Nghị quyết và dự toán kinh phí kèm theo) 

Ủy ban Nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, 

nông thôn giai đoạn 2022-2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn 

mới./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 
- Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT,  
  Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Khoa học  
  và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường,  
Thông tin và Truyền thông; 
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 
- Văn phòng điều phối XD NTM; 
- Chánh VP, PCVP Nguyễn Duy Nghị; 
- Lưu: VT, TH, NL5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Võ Trọng Hải 
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