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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển 

 đất trồng lúa trên địa bàn huyện năm 2022 

 

Thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ 

quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa; Căn cứ Quyết định số số 2388/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của 

UBND huyện Tủa Chùa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 

2022. UBND huyện Tủa Chùa xây dựng Kế hoạch thực hiện chính sách bảo vệ 

và phát triển đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn huyện với các nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Thông qua các chính sách hỗ trợ nhằm tăng hiệu quả sản 

xuất lúa, tăng giá trị sử dụng đất, nâng cao chất lượng đất chuyên trồng nhằm 

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất lúa toàn huyện.... từng 

bước tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống và sản xuất 

của nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải kịp thời, hình thức tuyên truyền đa dạng, 

thiết thực để hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân, hộ nông dân nắm được cơ chế 

chính sách hỗ trợ. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, 

thị trấn trong việc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thực hiện đúng chính sách. 

- Việc triển khai thực hiện các nội dung phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả 

phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương; sử dụng có hiệu quả 

nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng áp dụng: Theo quy định tại Điều 2, Chương I Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ. 

 2. Nội dung thực hiện 

2.1. Hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến 

bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa 

- Triển khai 7 mô hình trình diễn áp dụng giống mới trong sản xuất lúa, cụ thể: 
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+ 04 mô hình thực hiện trong vụ xuân (giống lúa LC25, Nếp 97, LC 25) 

quy mô dự kiến 53 ha tại các xã Tả Phìn, thị trấn Tủa Chùa, Xá Nhè, Tủa Thàng; 

+ 03 mô hình thực hiện trong vụ mùa quy mô dự kiến 45 ha tại các xã 

Mường Báng, Mường Đun, Tả Phìn. 

- Dự kiến hỗ trợ máy móc thiết bị làm đất, thu hoạch phục vụ sản xuất lúa 

trên địa bàn. 

- Đối tượng tham gia: Các hộ dân có diện tích đất chuyên trồng lúa trên 

địa bàn các xã, thị trấn. 

- Kinh phí dự kiến: 1.761.000.000 đồng. 

2.2. Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông 

nghiệp, nông thôn 

- Dự kiến thực hiện thanh toán nợ đọng 01 công trình thủy lợi, 02 công 

trình giao thông nội đồng đã triển khai thực hiện năm 2018-2019 (Đường giao 

thông nội đồng Huổi Hém, xã Mường Báng; cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

nội đồng đội 8 + đội 9 xã Mường Báng; kinh phí kiên cố hóa kênh mương và 

sửa chữa nâng cấp đập đầu mối số 3 thủy lợi Nà Áng, xã Mường Báng). 

- Đầu tư xây dựng mới 03 công trình giao thông nội đồng (Bê tông hóa 

tuyến đường nội đồng từ Ông Thào Chờ Dí đến Bản Cáp; Bê tông hóa tuyến 

đường từ Nhà Văn hóa Tổ dân phố Bản Cáp ra khu sản xuất; …). 

- Kính phí dự kiến: 1.761.000.000 đồng. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí 3.522.000.000 đồng thực 

hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa giao cho Phòng Nông nghiệp 

và PTNT huyện năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

 - Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa đến các đơn vị, hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn được biết đến chính sách từ đó khuyến khích các 

đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ, thi công xây dựng các 

công trình theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, yêu cầu kế hoạch đề ra; sử 

dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí được giao theo đúng các quy định 

hiện hành.  

- Định kỳ, hàng quý tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện 

kế hoạch về UBND huyện để nắm và chỉ đạo. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thẩm tra, thẩm định dự 

toán các nội dung hỗ trợ do phòng Nông nghiệp và PTNT thực hiện trình UBND 
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huyện xem xét phê duyệt; hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán nguồn kinh phí 

đảm bảo theo quy định hiện hành. 

- Chủ động, tham mưu kịp thời cho Hội đồng Thẩm định giá huyện kiểm 

tra, khảo sát thông báo giá các mặt hàng thuộc chính sách hỗ trợ làm cơ sở cho 

việc thanh quyết toán; việc khảo sát thông báo giá cần thực hiện đảm bảo công 

khai, minh bạch, kịp thời tiến độ thực hiện các dự án. 

3. UBND các xã, thị trấn 

 - Tích cực, chủ động nghiên cứu để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến 

toàn thể các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn được biết về các 

chính sách hỗ trợ đất trồng lúa để người dân biết đến đồng thời tích cực tham gia 

thực hiện. 

 - Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và tạo điều kiện thuận 

lợi trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chính sách hỗ trợ phù 

hợp với thực tiễn, điều kiện sản xuất của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế 

cho người dân trên địa bàn. 

 - Xác nhận các điều kiện đáp ứng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đơn 

vị khi tham gia các nội dung hỗ trợ trên địa bàn xã, thị trấn (địa điểm, quy mô 

tham gia liên kết, nhân lực, kinh nghiệm sản xuất …); tổng hợp nhu cầu, danh 

sách đăng ký với đơn vị triển khai thực hiện.  

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển 

đất trồng lúa trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh;  

- TT. Huyện ủy;                                 (b/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng Nông nghiệp và PTNT; Tài chính 

- Kế hoạch huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN.        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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