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Số:   813 /TTr-UBND Lai Châu, ngày  18  tháng  3 năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số nội 

dung của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-HĐND ngày 07/3/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu về tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Thông báo số 328-TB/TU ngày 16/3/2022 về kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 3 năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu 

xem xét ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT KÉO DÀI THỜI 

GIAN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN SẢN 

XUẤT NÔNG NGHIỆP 

Giai đoạn 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết 

số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 Quy định chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021; Nghị 
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quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 

33/2016/NQ-HĐND; Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về 

việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND 

và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND. Các chính sách trên đã kết thúc vào 

ngày 31/12/2021. 

Hiện nay, Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

phê duyệt trong Danh mục các Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành trong năm 2022. Đến thời điểm hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về phê duyệt Chương trình 

Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết 

định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 về việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các chính sách này đều có 

hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, các Bộ, 

ngành Trung ương chưa ban hành hướng dẫn về định mức và phương thức hỗ 

trợ, chưa phân bổ vốn nên chưa có cơ sở để triển khai chính sách, do đó UBND 

tỉnh chưa có cơ sở để khảo sát, đánh giá tác động, phạm vi ảnh hưởng của các 

đối tượng còn lại (Sau khi đã tách các đối tượng được thụ hưởng chính sách 

theo Chương trình mục tiêu Quốc gia và theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-

HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách về phát triển 

nông nghiệp hàng hoá tập trung trong giai đoạn 2021-2025) để đề xuất chính 

sách, định mức hỗ trợ phù hợp, không tạo sự chênh lệch quá khác biệt giữa 

chính sách của Trung ương và của Tỉnh, vì vậy UBND tỉnh chưa trình Tỉnh uỷ, 

HĐND tỉnh xem xét cho chủ trương và ban hành chính sách của Tỉnh cho giai 

đoạn 2022-2025. 

Trong điều kiện hiện nay, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến lao 

động, việc làm và thu nhập của người dân trong khi chính sách hỗ trợ mới chưa 

được Trung ương, Tỉnh ban hành. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho 

nhân dân tổ chức sản xuất, gieo trồng đúng thời vụ, đảm bảo các chỉ tiêu sản 

xuất (diện tích lúa mùa kế hoạch giao 22.577ha, ngô xuân hè 16.564ha…) và 

giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất đã phân bổ năm 2022, tại cuộc họp 

ngày 15-16 tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý về chủ 

trương kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2022 (Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016; 
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Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; Nghị quyết số 

40/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019), để hỗ trợ cho Nhân dân có điều kiện 

sản xuất, tạo sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Tỉnh. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Tiếp tục hỗ trợ nhân dân để phát triển sản xuất nông nghiệp 

hiệu quả và bền vững với năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh 

tranh cao; nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, góp phần hoàn 

thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh 

phát triển.  

2. Quan điểm chỉ đạo: Chính sách hỗ trợ phải phù hợp với nhu cầu thực 

tiễn. Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, nguồn vốn các chương 

trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn hợp pháp khác, phải được kế hoạch hóa 

theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

UBND tỉnh Lai Châu đã giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì soạn 

thảo dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị 

quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng gồm 3 Điều, cụ thể như sau: 

Điều 1.
 
Kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp như sau: 

1. Thời gian kéo dài: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.  

2. Nội dung: Kéo dài một số nội dung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND, 

ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đã được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2017 và 

Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cụ thể như sau: 

2.1. Nguyên tắc hỗ trợ, phạm vi, đối tượng áp dụng. 

2.2. Nội dung, mức hỗ trợ và các điều kiện hỗ trợ theo từng nội dung, gồm: 

Hỗ trợ giống lúa thuần (tiêu chuẩn xác nhận); hỗ trợ giống ngô lai; hỗ trợ phát 
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triển cây ăn quả tập trung và cả tạo vườn tạp; hỗ trợ chuyển đổi phương thức 

chăn nuôi (trâu, bò, ngựa) và cải tạo đàn gia súc; hỗ trợ vôi cải tạo đất ruộng; hỗ 

trợ nuôi tôm, cá lồng; hỗ trợ khai hoang ruộng nước; hỗ trợ phát triển cơ giới 

hóa nông nghiệp. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

(Có dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh gửi kèm) 

Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết kéo dài thời 

gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu xem xét, 

quyết định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; (b/c) 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, TP; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, Kt6, Kt1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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