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Ba Bể, ngày 13 tháng  9  năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi  

có thế mạnh trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021-2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ  

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ BA (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 

11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã 

hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất 

hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai 

đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật để áp dụng trong 

thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Chương trình hành động số 01-CT/HU ngày 12 tháng 8 năm 2020 

của Huyện ủy Ba Bể về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Huyện ủy 

Ba Bể hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ ba (khóa XXII) về phát triển 

sản xuất nông, lâm nghiệp giai đoạn 2020-2025; 
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Căn cứ Thông báo số 300-TB/HU ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Huyện ủy 

Ba Bể về kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần thứ 14); 

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của HĐND 

huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 

giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 05 

tháng 9 năm 2021 về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, 

vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021-2025; Báo cáo 

thẩm tra số 365/BC-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội, 

Hội đồng nhân dân huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có 

thế mạnh trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021-2025, với những nội dung chủ 

yếu như sau: 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung: 

Xây dựng và phát triển sản xuất hàng hoá nông nghiệp ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu 

của thị trường, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp của huyện, tăng 

giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 

kinh tế ngành nông nghiệp và mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền 

vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển nông nghiệp, tạo 

việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Phát triển sản xuất một số cây trồng có lợi thế trên cơ sở thành lập tổ hợp 

tác, HTX tạo vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, theo hướng hữu cơ gắn với 

tiêu thụ sản phẩm. 

- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại, hình thành các vùng chăn nuôi 

tập trung. Tiếp tục duy trì phát triển chăn nuôi nông hộ để đảm bảo ổn định tổng 

đàn và sản lượng thịt hơi. Thúc đẩy liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị. 

- Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có tổng diện tích cây chè là 748 ha; 

cây hồng không hạt là 400 ha; cây bí xanh thơm là 200 ha; tổng đàn trâu, bò là 

12.422 con. Phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 05 trang trại chăn nuôi trâu, bò 

quy mô vừa và nhỏ. 

2. Nội dung, kinh phí hỗ trợ 

a) Đối với trồng trọt: Ngân sách huyện hỗ trợ thực hiện các mô hình 

trong trồng trọt giai đoạn 2021-2025, cụ thể: 
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TT Nội dung 

Kinh phí 

thực hiện 

(Triệu 

đồng) 

Địa điểm 

(xã) 

Quy 

mô 

(ha) 

(1) 
Mô hình trồng mới, thâm canh, cải 

tạo cây chè  
826 

Chu Hương, 

Mỹ Phương, 

Đồng Phúc 

40 
- Vật tư phân bón 676 

- Tập huấn 60 

- Tổng kết 30 

- Chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát 60 

(2) 
Mô hình thâm canh tăng vụ trồng 

bí xanh thơm  
307 

Địa Linh, Yến 

Dương 
10 

- Giống 50 

- Vật tư phân bón 200 

- Tập huấn 20 

- Tổng kết 14 

- Chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát 23 

(3) 

Mô hình ứng dụng công nghệ cao 

(Hỗ trợ xây dựng nhà lưới để sản 

xuất giống bí thơm) 

300 Yến Dương 0,1 

(4) Mô hình trồng mới hồng không hạt 3.512   

- 
Cây giống (hồng không hạt địa 

phương) 
2.310 Hoàng Trĩ, 

Thượng Giáo, 

Khang Ninh, 

Quảng Khê, 

Đồng Phúc 

55 
- Vật tư phân bón 907 

- Tập huấn 15 

- Tổng kết 20 

- Chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát 260 

(5) 
Mô hình thâm canh, cải tạo hồng 

không hạt 
414   

- Vật tư phân bón 363 
Thượng Giáo, 

Khang Ninh, 

Quảng Khê 

20 
- Tập huấn 9 

- Tổng kết 12 

- Chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát 30 

Tổng: (1)+(2)+(3)+(4) +( 5) 5.359   

 

- Đối tượng được hỗ trợ: Nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã trực tiếp tham gia 

sản xuất trên địa bàn các xã huyện Ba Bể. 

- Điều kiện được hỗ trợ: 

+ Phù hợp với quy hoạch phát triển tại địa phương. 

+ Cam kết thực hiện đúng quy định, theo quy trình kỹ thuật. 

+ Các hộ tham gia phải tự nguyện, có nhân lực lao động và vốn đối ứng đảm 

bảo trong hoạt động trồng trọt. 
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- Nội dung hỗ trợ: Theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của 

Chính phủ; Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính. 

+ Giống, vật tư thiết yếu: Hỗ trợ một lần tối đa 100% giá trị giống, vật tư 

thiết yếu cho địa bàn đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. Hỗ trợ một lần tối đa 70% giá trị giống, vật tư cho địa bàn còn lại. 

+ Đào tạo, tập huấn: Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo tập huấn. 

+ Chi phí quản lý: Trích tối đa 8% kinh phí (trong đó 3% dành cho cơ quan 

quản lý và 5% dành cho đơn vị triển khai thực hiện). 

- Định mức kỹ thuật: Theo Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 

của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

- Mô hình ứng dụng công nghệ cao (Hỗ trợ xây dựng nhà lưới để sản xuất 

giống bí thơm) theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ: 

Hỗ trợ tối đa không quá 40% tổng kinh phí thực hiện mô hình. 

b) Đối với chăn nuôi: Hỗ trợ trong chăn nuôi trâu, bò thông qua nguồn 

vốn tín dụng chính sách ủy thác nguồn ngân sách huyện qua Ngân hàng chính 

sách xã hội huyện thực hiện chương trình cho vay giải quyết việc làm, cụ thể: 

* Đối tượng được hỗ trợ vay: Hộ gia đình, tổ chức trên địa bàn huyện trực 

tiếp tham gia chăn nuôi trâu, bò tại địa bàn các xã: Phúc Lộc, Bành Trạch, Hà 

Hiệu, Cao Thượng, Thượng Giáo, Nam Mẫu, Đồng Phúc, Quảng Khê, Yến Dương, 

Chu Hương, Khang Ninh. 

* Điều kiện được hỗ trợ vay: Khuyến khích các hộ gia đình, tổ chức tham 

gia chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn các xã trên theo phương thức nuôi sinh sản kết 

hợp vỗ béo và đảm bảo các điều kiện sau: 

- Quy mô chăn nuôi, định mức vay: 

+ Đối với hộ gia đình chăn nuôi tối thiểu 05 con trâu, bò (02 con nuôi sinh 

sản, 03 con nuôi vỗ béo), mức vay 14 triệu đồng/con, tối đa 70 triệu đồng/hộ gia 

đình. 

+ Đối với các tổ chức chăn nuôi tối thiểu 20 con trâu, bò (10 con nuôi sinh 

sản, 10 con nuôi vỗ béo), mức vay 14 triệu đồng/con, tối đa 280 triệu đồng/tổ chức 

(Lưu ý: Nếu tổ chức không có đủ tài sản để thế chấp thì có thể áp dụng hình thức 

cho vay đối với từng thành viên trong tổ chức theo định mức vay của  hộ gia đình 

nêu trên). 

- Có diện tích trồng cỏ tối thiểu 250m
2
/con. 

- Có chuồng trại kiên cố với diện tích nền chuồng (chỗ đứng) tối thiểu 2 - 

3m
2
/con trở lên. Có nơi chứa phân và ủ phân đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Có nhân lực lao động và vốn đối ứng đảm bảo hoạt động trong chăn nuôi. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 
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c) Kinh phí thực hiện:  

Hằng năm, tùy theo khả năng UBND huyện cân đối ngân sách của huyện, 

trình HĐND huyện xem xét quyết định, thực hiện cả giai đoạn 2021-2025: 

+ Ngân sách huyện hỗ trợ thực hiện các mô hình trồng trọt: 5.359 triệu đồng. 

+ Ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện thực hiện cho vay 

theo chương trình giải quyết việc làm chăn nuôi trâu, bò: 5.040 triệu đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ đánh 

giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị 

quyết, nếu phát sinh các yêu cầu về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, giao cho 

UBND huyện thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định để 

đảm bảo phù hợp thực tiễn và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần 

nhất. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc  

thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn 

thể phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của chính quyền tuyên truyền, phổ biến, 

động viên cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia và 

cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, Kỳ họp 

thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 13 tháng 9 năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT HĐND, UBND tỉnh (B/c); 

- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND, Đại biểu HĐND huyên; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- LĐVP; 

Gửi văn bản giấy: 

- Các đơn vị không có HSCV; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 
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