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               Kính gửi:  

- Các đồng chí UV Ban thường vụ, UV BCH Huyện ủy; 

- Thành viên Ban chỉ đạo sản xuất Nông nghiệp huyện; 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Hội Nông dân, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu chiến binh,  Đoàn 

thanh niên, Mặt trận tổ quốc huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

   

  

 Để thực hiện tốt Kế hoạch, Đề án sản xuất Nông nghiệp hàng vụ, hàng năm 

giai đoạn 2021 - 2025,  Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo sản xuất Nông 

nghiệp huyện gửi bản Dự thảo các chính sách phát triển Nông nghiệp giai đoạn 

2021-2025 (gửi bản dự thảo kèm theo). 

Đề nghị các đồng chí, các cơ quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

góp ý kiến bằng văn bản riêng hoặc trực tiếp vào bản Dự thảo gửi về trực Ban 

chỉ đạo sản xuất Nông nghiệp huyện (qua Phòng Nông nghiệp – PTNT) trước 

ngày 25/11/2020. 

Kính đề nghị các đồng chí, các cơ quan và UBND các xã, thị trấn tham 

gia đóng góp ý kiến có hiệu quả ./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện uỷ - HĐND Huyện ; 

- Chủ tịch, PCT UBND Huyện; 

- Chánh VP cấp ủy - chính quyền; 

- Lưu VT, NN; 

- Gửi: Thư điện tử 
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DỰ THẢO CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

1. Trồng trọt: 

1.1. Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới tiến tiến cho mô hình trồng rau theo 

hướng VietGap có quy mô tối thiểu 01ha, mức hỗ trợ 100 triệu đồng/ha; 

1.2. Hỗ trợ xây dựng nhà màng trồng rau, củ, quả, hoa,.. mức hỗ trợ 150 

triệu đồng/nhà đối với quy mô diện tích nhà màng từ 1.000 - 1.500m2, hỗ trợ 

200 triệu đồng/nhà màng đối với diện tích nhà màng tối thiểu 2.000m2 trở lên. 

1.3. Hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến cho vùng sản xuất cây ăn quả: 

cam, bưởi theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, quy mô diện tích tối 

thiểu từ 1.000 đến dưới 3.000m2, mức hỗ trợ 07 triệu đồng/vườn; quy mô diện 

tích tối thiểu từ 3.000 đến dưới 5.000m2, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/vườn; quy 

mô diện tích trên 5.000m2, mức hỗ trợ 25 triệu đồng/vườn. 

1.4. Hỗ trợ tích tụ ruộng đất, phá bờ thửa để sản xuất lúa theo hướng hữu 

cơ, quy mô tối thiểu 02ha, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/ha. 

1.5. Hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu theo hướng hữu cơ đạt tiêu chuẩn 

VietGap đối với sản xuất lúa, quy mô diện tích tối thiểu 20ha lúa/vùng tập trung, 

có liên kết từ khâu sản xuất đến thu mua lúa thương phẩm, hỗ trợ 200 triệu 

đồng/cánh đồng.  

1.6. Đối với mô hình liên kết sản xuất lạc giống vụ Hè Thu, vụ Thu Đông 

tối thiểu 03 ha trở lên/vùng tập trung, hỗ trợ 20 triệu đồng/01 ha.   

1.7. Hỗ trợ xây dựng 03 điểm giới thiệu, bán hàng các sản phẩm nông 

nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP lĩnh vực Nông nghiệp của huyện tại trung tâm 

Thị trấn Đức Thọ, Ngã ba Lạc Thiện và Khu vực Chợ Đàng xã Đức Đồng. Mỗi 

điểm 100 triệu đồng. 

2. Chăn nuôi:  

2.1. Hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình xây dựng chuồng trai chăn nuôi trâu, 

bò vỗ béo với quy mô tối thiểu 10 con/hộ, mức hỗ trợ 03 triệu đồng/con. 

2.2. Hỗ trợ vùng chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ an toàn sinh học, quy 

mô tối thiểu 10 hộ/vùng, mỗi hộ nuôi tối thiểu 300 con/lứa, mức hỗ trợ 05 triệu 

đồng/hộ (hỗ trợ xây dựng chuồng trại, mua con giống). 

2.3. Hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm quy mô tối thiểu 

5.000 con/lứa, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/mô hình. 

3. Nuôi trồng thủy sản:  

Hỗ trợ kinh phí cải tạo ao, hồ, mua con giống, thức ăn để nuôi các đối 

tượng: tôm càng xanh, ốc bươu đen, chạch sụn... quy mô tối thiểu 500m2, mức 

hỗ trợ 30 triệu đồng cho đối với mô hình có quy mô 500-1000 m2, 50 triệu đồng 

đối với mô hình có quy mô trên 1.000 m2. 

UBND huyện sẽ ban hành Quyết định và văn bản hướng dẫn thực hiện 

các nội dung về hồ sơ thủ tục để được hỗ trợ các chính sách phát triển nông 
nghiệp giai đoạn 2021-2025 cụ thể. 
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