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KẾ HOẠCH 

Chi tiết các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế  

và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

 
Thực hiện văn bản số 1078/SNN-PTNT ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ủy 

ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 

2020 trên địa bàn huyện Bắc Sơn như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016 - 2020; 

- Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 10 năm 

2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội 

dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và dự án nhân rộng 

mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016- 2020;  

- Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của 

Bộ Tài Chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND, ngày 20 tháng 7 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định một số mức chi hỗ trợ phát 

triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ 

truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm 

nghèo ở cấp xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020; 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ 

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐA DẠNG SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ 

HÌNH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016 - 2019 

Để hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông 

nghiệp găn với xây dựng nông thôn mới của địa phương. Hàng năm trên cơ sở 

nguồn vốn được UBND tỉnh giao, UBND huyện đã phân bổ cho UBND các xã 

thuộc đối tượng được thụ hưởng để triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, 

UBND cấp xã căn cứ hướng dẫn của các bộ ngành trung ương và Sở Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế đến người dân và tổ chức họp dân lấy ý kiến 

về nội dung hỗ trợ và đối tượng tham gia, lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định. 

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ hàng năm từ các năm từ 2016 đến 

2019, đến nay trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, 

bản đặc biệt khó khăn, các đối tượng được thụ hưởng từ chương trình cụ thể như 

sau: 

- Hộ nghèo bình quân giai đoạn đã được hỗ trợ từ 3 đến 3,5 triệu đồng, 

bằng 42,8 đến 50% định mức hỗ trợ đối với hộ nghèo trong cả giai đoạn (Tối đa 

không quá 7 triệu đồng/hộ cả giai đoạn). 

- Hộ cận nghèo bình quân giai đoạn đã được hỗ trợ từ 2 đến 2,5 triệu 

đồng, bằng 35,7 đến 44,6% định mức hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trong cả giai 

đoạn (Tối đa không quá 5,6 triệu đồng/hộ cả giai đoạn). 

- Hộ thoát nghèo bình quân giai đoạn đã được hỗ trợ từ 0,8 đến 1,2 triệu 

đồng, bằng 22,8 đến 34,3% định mức hỗ trợ đối với hộ thoát nghèo trong cả giai 

đoạn (Tối đa không quá 3.5 triệu đồng/hộ cả giai đoạn). 

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu được người dân lựa chọn là hỗ trợ phân bón. 

Qua quá trình triển khai thực hiện, việc thực hiện nội dung hỗ trợ phân bón đã 

giảm bớt chi phí đầu tư sản xuất của đối tượng được thụ hưởng và góp phần 

nâng cao năng xuất sản lượng cây trồng hàng năm cho người sản xuất. 

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2020 

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quy định một số mức chi hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; 

hỗ trợ về truyền thông và giảm nghèo về thông tin;  hỗ trợ công tác quản lý về 

giảm nghèo ở cấp xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 -2020 quy định. 

- Đối với hộ nghèo tham gia dự án tối đa không quá 7 triệu đồng/hộ cả 

giai đoạn. 

- Đối với hộ cận nghèo tham gia dự án tối đa không quá 5,6 triệu đồng/hộ 

cả giai đoạn. 

- Đối với hộ mới thoát nghèo tham gia dự án tối đa không quá 3,5 triệu 

đồng/hộ cả giai đoạn. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế cho các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn các xã đặc biệt khó 

khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Sơn giai 

đoạn 2016 - 2019. Căn cứ kết quả rà soát, đề xuất, xây dựng danh mục chi tiết 

các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô 

hình giảm nghèo, phối hợp lồng ghép các nguồn vốn, huy động nội lực cộng 

đồng và người dân theo đề nghị của UBND các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn 
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khu. Căn cứ định mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 trên địa 

bàn huyện Bắc Sơn như sau: 

- Số xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn 

của huyện Bắc Sơn thuộc đối tượng được thu hưởng gồm 15 xã. 

- Số hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn 15 xã 

gồm  3.464 hộ. 

- Tổng nguồn vốn đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và hộ mới thoát nghèo năm 2020 (năm cuối của giai đoạn 2016 - 2020) là 

12.603 triệu đồng. 

(Chi tiết các dự án hỗ trợ theo biểu kèm theo). 

Trên đây là Kế hoạch chi tiết các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Các phòng: NN&PTNT, LĐTBXH - DT; 

- Lưu: VT.                                                                     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dƣơng Trần Huy 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hanh phúc 
 

Bắc Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

 

DANH SÁCH 
ĐANG KÝ DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PTSX, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM 

NGHÈO CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2020 

 

Số 

TT 
Tên mô hình, theo dự án 

Địa điểm triển 

khai 

(thôn, xã) 

Quy mô  Tổng số 

hộ tham 

gia (hộ) 

Kế hoạch vốn năm 2020  

(Triệu đồng) Ha Cây 
Phân bón 

(kg) 

 

TỔNG SỐ   1.395  806.800 3.464 12.603 

  

Dự án 2: Chƣơng trình 135. 

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát 

triển sản xuất, đa dạng hóa 

sinh kế và nhân rộng mô 

hình giảm nghèo các xã đặc 

biệt khó khăn, xã biên giới, 

xã an toàn khu, các thôn, 

bản đặc biệt khó khăn            

1 Dự án trồng trọt            

2 Dự án chăn nuôi            

3 Dự án khác            
1 Phân bón Xã Long Đống 106  58.400 246 912 

2 Phân bón Xã Hưng Vũ 34  18.600 100 291 

3 Phân bón Xã Chiêu Vũ 45  24.800 130 388 

4 Phân bón Xã Vũ Lăng 47  26.000 150 407 
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5 Phân bón Xã Vũ Lễ 45  25.000 122 390 

6 Phân bón Xã Chiến Thắng 45  25.100 99 393 

7 Phân bón Xã Tân Lập 66  36.300 160 567 

8 Phân bón Xã Tân Hương 96  52.900 213 826 

9 Phân bón Xã Nhất Hòa 150  87.000 391 1.362 

10 Phân bón Xã Nhất Tiến 111  61.200 249 955 

11 Phân bón Xã Tân Thành 87  48.300 227 755 

12 Phân bón Xã Trấn Yên 310  188.000 758 2.934 

13 Phân bón Xã Tân Tri 185  117.100 443 1.828 

14 Phân bón Xã Vạn Thủy 59  32.400 143 506 

15 Phân bón Xã Đồng Ý 10  5.700 33 89 
 

NGƢỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thoan 

 
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vi Đình Thiện 
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