
 

    SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.TRỊ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN        Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

 

         Số:            /TTr- PTNT                                       Quảng Trị, ngày       tháng    năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề xuất kinh phí hỗ trợ HTX nông nghiệp và  

phát triển ngành nghề nông thôn thuộc nguồn vốn sự nghiệp  

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021  

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về phát 

triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 

của UBND tỉnh ban hành Quy định về công nhận và một số nội dung, chính sách 

hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu 

mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025; Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025;  Quyết định số 1970/QĐ-UBND 

ngày 30/07/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách HTX tham gia Đề án 

lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa 

phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Quyết định 1379/QĐ-TTg ngày 02/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2021; Công văn số 5211/BNN-VPĐP ngày 17/8/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn NSTW (vốn sự 

nghiệp) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Công 

văn số 1824/SKH-KTN ngày 19/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề 

xuất kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2021; 

Theo nhu cầu của các huyện, thành phố và thị xã, các HTX, DN, cơ sở sản 

xuất, Chi cục Phát triển nông thôn kính đề xuất nhu cầu sử dụng vốn sự nghiệp 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 như sau: 

(i) Xây dựng mô hình bảo quản, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa gắn với liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm cho các HTX Nông 

nghiệp;  

(ii) Tiếp tục hỗ trợ 07 tháng lương cho 04 cán bộ HTX nông nghiệp thực hiện 

chương trình Hỗ trợ cán bộ trẻ có trình độ Đại học và Cao Đẳng về làm việc có 

thời hạn tại các HTX; 

(iii) Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn gắn với phát triển sản phẩm 

OCOP. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-1804-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-457680.aspx


 

Tổng kinh phí đề xuất là: 1.585.960.000 (một tỷ, năm trăm tám mươi lăm 

triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng) 

(Đính kèm phụ lục nội dung, kinh phí đề xuất) 
Chi cục Phát triển nông thôn cam kết sẽ giải ngân hết nguồn trong năm 2021. 

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét, tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận:             CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;  
- Sở NN và PTNT (B/cáo);                                                                
- Văn phòng ĐP NTM;          
- CCT, PCCT; 

- Lưu: VT, KTHT. 

   

 

         Hoàng Minh Trí 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐỀ XUẤT NHU CẦU KINH PHÍ  

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN NĂM 2021  

(Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021)  
(Kèm theo Tờ trình số …………../TTr-PTNT ngày ……/08/2021 của Chi cục Phát triển nông thôn) 

 

TT Nội dung 
Đối 

tượng 

Kinh phí 

(Đồng) 
Căn cứ thực hiện Ghi chú 

I 

Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện mô hình hợp tác xã 

hoạt động có hiệu quả (Ưu tiên các HTX kiểu mới 

theo Đề án 167/QĐ-TTg và Quyết định số 

1970/QĐ-UBND ngày 30/07/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt danh sách HTX tham gia Đề án 

lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu 

mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai 

đoạn 2021-2025) 

Các 

Hợp tác 

 xã nông 

nghiệp 

  

 Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 

13 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021 – 2025,   
  

1 

Hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ về làm 

việc tại HTX (Hỗ trợ 36 tháng lương/cán bộ, ngân 

sách đã hỗ trợ 29 tháng lương, còn 7 tháng lương 

của năm 2021 chưa thanh toán) 

Các 

Hợp tác 

xã nông 

nghiệp 

85.960.000 

TT số 340/2016/TT-BTC ngày 

29/12/2016 của Bộ Tài chính (Hỗ 

trợ thí điểm 4 cán bộ HTX theo 

chương trình thí điểm có trình độ 

Đại học và Cao Đẳng về làm việc 

tại HTX, thời gian trả lương từ 

tháng 8/2018- 7/2021)  

hỗ trợ 7 tháng 

lương cơ bản 

cho 4 hợp tác xã 

(Kế hoạch triển 

khai có 05 HTX, 

nhưng đã có 01 

HTX Nguyên 

Khang Garden 

đã giải thể năm 

2020, Vì vậy chỉ 

còn 04 cán 

bộ/04HTX) 



 

TT Nội dung 
Đối 

tượng 

Kinh phí 

(Đồng) 
Căn cứ thực hiện Ghi chú 

2 

Hỗ trợ thực hiện các mô hình bảo quản, chế biến 

nông sản và tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

gắn với liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; mô 

hình ứng dụng công nghệ tưới tiêu kết hợp với các 

biện pháp canh tác nông nghiệp giảm phát thải khí 

mê tan và hiệu ứng nhà kính; mô hình sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp với 

cơ giới hóa nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả 

các hợp tác xã phát triển các hợp tác xã có hiệu quả 

(Ưu tiên hỗ trợ HTX tham gia đề án kiểu mới và 

HTX thực hiện khâu sơ chế, chế biến) 

Các 

Hợp tác 

xã nông 

nghiệp 

1.000.000.000 

TT số 43/2017/TT- BTC ngày 

12/5/2017 của Bộ Tài chính; 

Quyết định số 1970/QĐ-UBND 

ngày 30/07/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt danh sách HTX 

tham gia Đề án lựa chọn, hoàn 

thiện, nhân rộng mô hình HTX 

kiểu mới hiệu quả tại các địa 

phương trên cả nước giai đoạn 

2021-2025 
  

II 
Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn gắn với 

phát triển sản phẩm OCOP 

Các DN, 

HTX, 

CSSX 

đầu tư 

phát 

triển sản 

xuất 

kinh 

doanh, 

dịch vụ 

ngành 

nghề 

nông 

thôn 

500.000.000 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 

ngày 18/4/2018 của Chính phủ về 

phát triển ngành nghề nông thôn; 

Quyết định số 23/2020/QĐ-

UBND ngày 13/10/2020 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định 

về công nhận và một số nội dung, 

chính sách hỗ trợ phát triển 

ngành nghề nông thôn và làng 

nghề, làng nghề truyền thống trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Năm 2020 được 

phân bổ 1 tỷ 

đồng 

  Tổng cộng   1.585.960.000     
 

(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng)./. 
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