
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số:             /SNN-CCPTNT 

 

V/v đề nghị góp ý và đăng tải dự thảo  

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, 

mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh 

vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Thuận,  ngày        tháng        năm 2023 

                                        Kính gửi:  

                  - Các Sở, ban ngành; 

                  - Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

                  - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                       - Trung tâm thông tin tỉnh.  

                                        

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025. 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh 

vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025; trong đó quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 04/2022/TT-

BNNPTNT “2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: a) Chỉ 

đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan tham mưu nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp 

với điều kiện của địa phương”.  

Hiện nay các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp quy 

định tại điểm a khoản 3 mục III Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ chưa có quy định cụ thể mức hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án do cơ chế, chính sách giai đoạn 

2016 - 2020 đã hết hiệu lực, không có quy định chuyển tiếp nên không có cơ sở 

pháp lý cho các địa phương trong việc thực hiện xây dựng dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Do đó, để có cơ sở trong việc xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

trong lĩnh vực nông nghiệp và tiếp tục giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập góp phần giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, cần ban hành một chính sách Quy định nội 

dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
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tỉnh Bình Thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh và phù hợp với khoản 2 Điều 27 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trên cơ sở kế thừa cơ chế chính 

sách của Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 30/3/2018 và bổ 

sung các quy định mới phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ và quy định thực hiện giai 

đoạn 2021 – 2025.  

Từ quy định trên nêu, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định nội dung, mức hỗ 

trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, 

mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, gửi đến 

các cơ quan và địa phương để tham gia ý kiến. Văn bản góp ý, gửi về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh) trước 

ngày 15 tháng 4 năm 2023, để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

(Đính kèm dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh; Quyết định số số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh 

vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025) 

Đề nghị Trung tâm thông tin tỉnh thực hiện việc đăng tải dự thảo trên cổng 

thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tải. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý cơ quan và 

địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./. 

     
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở Nguyễn Hữu Phước; 

- Lưu: VT,  CCPTNT. Thuận (33b). 

 

                                                                                          

 
  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Phước 
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DANH SÁCH GỬI GÓP Ý (32 đơn vị) 

 

STT Đơn vị Ghi chú 

1 Văn phòng UBND tỉnh  

2 Sở Tư pháp  

3 Sở Tài chính  

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư  

5 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  

6 Sở Tài nguyên và Môi trường  

7 Sở Giao thông Vận tải  

8 Sở Thông tin và Truyền thông  

9 Sở Y tế  

10 Sở Công thương  

11 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  

12 Sở Khoa học và Công nghệ  

13 Sở Giáo dục và Đào tạo  

14 Sở Xây dựng  

15 Sở Nội vụ  

16 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh  

17 Ban Dân tộc  

18 Trung tâm thông tin tỉnh  

19 Công an tỉnh  

20 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

21 Hội Nông dân tỉnh  

22 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh  

23-32 UBND các huyện, thị xã, thành phố 10 đơn vị 
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