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TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua đề án hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2022-2026

Kính gửi: Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII.

Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại (KTV, KTTT) là một 
trong những thế mạnh để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng 
sản xuất hàng hóa, đồng thời kết hợp để phát triển theo hướng du lịch 
sinh thái trên địa bàn huyện Nam Trà My trong thời gian đến. Từ năm 
2006 đến nay, đặc biệt là giai đoạn 2006-2016, được sự quan tâm của 
các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, dưới tác động 
cơ chế, chính sách đã được HĐND, UBND tỉnh ban hành, nhờ đó tạo 
được động lực, khuyến khích, động viên Nhân dân cải tạo vườn tạp, phát 
triển vườn đồi, vườn rừng, phát triển trang trại với quy mô đầu tư ngày 
càng lớn; nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, con 
vật nuôi, theo hướng sản xuất hàng hóa đạt giá trị cao, góp phần vào sự 
phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của huyện, tạo nhiều việc làm 
cho lao người động nông thôn, sử dụng hiệu quả quỹ đất, góp phần thực 
hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Làm đa dạng hóa sản phẩm hàng 
hoá có giá trị trên thị trường, tạo cảnh quan môi trường nông thôn, bảo 
vệ môi trường sinh thái, đặc biệt, góp phần quan trọng trong việc tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp và thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, không có cơ chế, chính 
sách riêng hỗ trợ cho KTV, KTTT chủ yếu dựa vào các cơ chế, chính 
sách khác để hỗ trợ như: Chính sách phát triển chăn nuôi, thủy sản, phát 
triển dược liệu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn, phát triển liên kết trong sản xuát nông nghiệp… Do đó, việc 
phát triển KTV, KTTT trong những năm qua chưa tương xứng với tiềm 
năng và thế mạnh vốn có của KTV, KTTT, chưa khai thác đúng mức 
những giá trị mà KTV, KTT đóng góp vào tổng giá trị sản xuất chung 
toàn ngành nông nghiệp.

Từ vấn đề đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 
35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 
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Nam v/v Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang 
trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

Nhằm thúc đẩy phát triển KTV, KTTT góp phần nâng cao thu 
nhập, khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện Nam Trà My, hình thành 
nên những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; vừa xây dựng cảnh quan 
môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng thành công 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 
đến. Do vậy, việc xây dựng Đề án để hỗ trợ, khuyến khích cho các hộ 
gia đình, cá nhân có vườn, có trang trại phát triển là cần thiết trong giai 
đoạn hiện nay và trong thời gian đến. 

Xuất phát từ vấn đề trên, UBND huyện xây dựng đề án hỗ trợ 
phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Nam 
Trà My, giai đoạn 2022-2026, gồm các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Phát triển KTV, KTTT trong những năm đến hướng đến mục tiêu 

gia tăng giá trị, tạo ra được lượng hàng hóa lớn, áp dụng các tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. Mở rộng quy mô, 
hình thức liên kết trong các khâu, từ khâu giống đến sản xuất, thu hoạch, 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 
trường, an toàn dịch bệnh. Sản xuất sản phẩm theo hướng sạch, hữu cơ. 
Tạo cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch – đẹp bên 
cạnh các mục tiêu kinh tế, để thúc đẩy, thực hiện thành công Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, 
kiểu mẫu. Ở những xã có điều kiện, phát triển KTV, KTTT cần hướng 
đến việc gắn kết với phát triển du lịch, nhằm gia tăng giá trị và tạo ra sản 
phẩm dịch vụ mang bản sắc của từng xã, từng vùng.

Nhà nước quan tâm, có cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi 
hỗ trợ cho Nhân dân phát triển KTV, KTTT. Trong đó, chú trọng khâu quy 
hoạch, định hướng phát triển các loại cây trồng, con vật nuôi phù hợp với 
từng xã. Hỗ trợ khâu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và có cơ 
chế thu hút; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông nghiệp, nhất 
là khâu giống, vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất, dịch bệnh; hỗ trợ đầu tư 
có hiệu quả hạ tầng sản xuất; hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng thương 
hiệu, xúc tiến thương mại; chú trọng khâu nghiên cứu, ứng dụng khoa học 
vào sản xuất; hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất cho KTV, KTTT.
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2. Mục tiêu cụ thể
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp tại 

các xã phù hợp với nhu cầu phát triển KTV, KTTT; 100% các xã đều 
phải ban hành Kế hoạch phát triển KTV, KTTT giai đoạn 2022-2026, 
định hướng đến năm 2030.

- Lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ các vườn hiện có; tập trung hỗ trợ 
95 vườn để cải tạo, phát triển thành các vườn có giá trị kinh tế. Quy mô 
diện tích tối thiểu của vườn từ 1.000 m2 trở lên.

- Hỗ trợ, phát triển, nâng tổng số trang trại đến năm 2026: Toàn 
huyện có 45 trang trại đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 
02/2020/TT-BNNPTNT.

- Phấn đấu đưa tỉ trọng về giá trị KTV, KTTT đạt ít nhất 50% trong 
tổng cơ cấu thu nhập của hộ gia đình nông dân; có ít nhất 60% tổng số 
trang trại có hình thành các liên kết, hợp tác trong sản xuất.

- 100% chủ vườn, chủ trang trại được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức về quản lý, kỹ thuật sản xuất tiên tiến.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Phạm vi thực hiện đề án
Thực hiện trên địa bàn 10 xã thuộc huyện Nam Trà My, gồm: Trà 

Dơn, Trà Leng, Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Tập, Trà Don, Trà 
Nam, Trà Cang và Trà Linh.

2. Đối tượng áp dụng
a) Cá nhân, chủ hộ gia đình có vườn (gọi tắt là chủ vườn), chủ 

trang trại có hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy 
sản đáp ứng các nguyên tắc được quy định tại Nghị quyết này.

b) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong thực hiện cơ chế 
phát triển KTV, KTTT.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:
1. Nhu cầu vốn đầu tư, phát triển KTV, KTTT
- Tổng kinh phí đầu tư: 38.900 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách Tỉnh: 28.155 triệu đồng. 
- Ngân sách Huyện: 5.835 triệu đồng.

 - Vốn Nhân dân đối ứng: 4.910 triệu đồng.
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- Chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Đề án KTV, KTTT và chi khác: Ngân sách 
huyện đảm bảo bố trí 2% tổng kinh phí giao hàng năm.

2. Phân kỳ vốn đầu tư, hỗ trợ
2.1. Đối với Kinh tế vườn:
Tổng số vườn hỗ trợ: 95 vườn, trong đó: Năm 2022: 15 vườn; 

năm 2023 đến năm 2026, mỗi năm thực hiện 20 vườn.
Tổng kinh phí thực hiện: 16,2 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Tỉnh 

hỗ trợ: 11,6 tỷ đồng; Ngân sách huyện: 2,4 tỷ đồng và Nhân dân đối ứng 
2,2 tỷ đồng.

2.2. Đối với Kinh tế trang trại:
Tổng số trang trại hỗ trợ: 45 trang trại, trong đó: Năm 2022: 05 

trang trại; năm 2023 đến năm 2026, mỗi năm thực hiện 10 trang trại.
Tổng kinh phí thực hiện: 22,7 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Tỉnh 

hỗ trợ: 16,57 tỷ đồng; Ngân sách huyện: 3,4 tỷ đồng và Nhân dân đối 
ứng 2,7 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí: Huy động tất cả các nguồn lực phát triển nông 
nghiệp trong giai đoạn thực hiện Đề án, bao gồm: Nguồn nhân sách Nhà 
nước (Ngân sách Tỉnh, ngân sách Huyện); Vốn lồng ghép từ các 
Chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án khác.

Kính trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII xem 
xét thông qua./.

Nơi nhận:
- TT TVHU;
- TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT UBND huyện;
- Lưu VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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