HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC BÌNH
Số: 83

/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lộc Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Kết quả giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện
các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyề n đi ̣a phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội
đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện
Lộc Bình năm 2020; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019
của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề
của Hội đồng nhân dân huyện về tình hình, kết quả thực hiện các mô hình sản
xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 15
tháng 7 năm 2020 về kiện toàn thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số
37/NQ-HĐND;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 257/BC-ĐGS ngày 26 tháng 11 năm 2020
của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về tình hình, kết quả thực hiện các
mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình; ý kiến thảo
luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành với nội dung Báo cáo số 257/BC-ĐGS ngày 26 tháng
11 năm 2020 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về tình hình, kết quả
thực hiện các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình,
nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:
Lộc Bình là một huyện miền núi, biên giới của tỉnh Lạng Sơn có tổng diện
tích tự nhiên 98.642,7 ha, trong đó đất nông nghiệp là 88.977,9 ha, chiếm 90,2%
tổng diện tích tự nhiên, đây là tiền đề quan trọng để phát triển nông, lâm nghiệp
trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Tỉnh về
việc triển khai thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng
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nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Bình đã xác định phát triển
sản xuất nông, lâm nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xây dựng các mô
hình sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là động lực
giúp người nông dân thay đổi nhận thức canh tác từ đó lựa chọn các mô hình sản
xuất nông, lâm nghiệp phù hợp với từng địa bàn và cũng là cơ hội để người
nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất của
mình, do đó UBND huyện đã tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khai
thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về phát triển kinh tế vườn đồi, trồng
cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày. Kết quả, trong giai
đoạn 2017 - 2019 đã có 16 mô hình sản xuất nông nghiệp, 12 mô hình sản xuất
lâm nghiệp được thực hiện trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 18.142.353.935
đồng (ngân sách Nhà nước 12.546.358.910 đồng, vốn đối ứng của nhân dân và
doanh nghiệp là 5.555.995.025 đồng), nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất
được triển khai và một số mô hình bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế và thu
nhập ổn định cho người nông dân, đã dần hình thành các vùng sản xuất tập trung
như: Vùng trồng Khoai lang, vùng trồng Khoai tây, Chanh leo, Lúa Nhật chất
lượng cao, cây lâm nghiệp.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện các mô
hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình còn gặp những khó
khăn, hạn chế, đó là:
Về khó khăn: Diện tích đất đai của các hộ tham gia mô hình còn nhỏ lẻ,
manh mún, phân tán không tập trung; việc sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào yếu
tố thời tiết tự nhiên; tập quán canh tác chủ yếu vẫn theo hình thức truyền thống,
dựa vào kinh nghiệm, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
chưa được chú trọng. Nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước còn ít, vốn đối
ứng của người dân còn khó khăn, người dân chưa mạnh dạn đầu tư. Nguồn kinh
phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp còn khó khăn, hạn hẹp, dẫn đến
tình trạng sau khi mô hình hết nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước thường
không được nhân rộng. Việc liên kết bao tiêu sản phẩm còn gặp khó khăn. Việc
triển khai chính sách đặc thù khuyến khích vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn
chưa được chú trọng.
Về hạn chế: Công tác chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai quy hoạch
vùng sản xuất, lựa chọn các mô hình để tạo ra sản phẩm chủ lực của địa phương,
định hướng các mô hình sản xuất cho các xã còn hạn chế, chưa rõ nét. Chỉ đạo
thực hiện việc bao tiêu sản phẩm và gắn nhãn mác, tạo thương hiệu cho các sản
phẩm nông sản của huyện chưa được quan tâm đúng mức. Công tác chỉ đạo,
kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá, rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, đơn vị triển
khai thực hiện các Văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng
dẫn về thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa sâu
sát, hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các
nguồn vốn, các quy trình thực hiện, áp dụng khoa học kỹ thuật, việc thực hiện
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cam kết của doanh nghiệp với người dân, cam kết giữa người dân với doanh
nghiệp có mặt còn hạn chế, lúng túng. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn,
chuyển giao khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện các chính
sách đặc thù khuyến khích vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn chưa thực sự có
hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh
nghiệm, định hướng duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên địa bàn
các xã, thị trấn chưa được quan tâm thực hiện.
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện tập
trung thực hiện những nhiệm vụ sau:
1. Quan tâm kiểm tra việc thực hiện các mô hình, sử dụng nguồn vốn hỗ
trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo theo các quy định hiện hành,
tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của nhà nước. Chỉ đạo UBND
các xã, thị trấn rà soát, lựa chọn mô hình có thế mạnh để ưu tiên đầu tư, hỗ trợ,
tạo sản phẩm chủ lực của địa phương mình.
2. Quan tâm chỉ đạo xem xét bố trí nguồn kinh phí hợp lý để hỗ trợ các
mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của huyện, có khả năng
nhân rộng trên địa bàn huyện như: Khoai lang, Rau sạch, Chanh leo, nuôi cá
lồng...Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, định hướng thị
trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Chỉ đạo xây dựng thương hiệu, nhãn
mác, bao bì sản phẩm.
3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc hoàn lại một phần kinh phí hoặc con
giống hỗ trợ ban đầu, để tiếp tục đầu tư cho các đối tượng khác theo quy định tại
Hướng dẫn số 03/HD-SNN ngày 19/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn.
4. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số
08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách
đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025
trên địa bàn huyện.
5. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện
những kiến nghị của Đoàn giám sát đã chỉ ra.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo
thực hiện những kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện tại Báo
cáo số 257/BC-ĐGS ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Đoàn giám sát Hội đồng
nhân dân huyện; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết này vào kỳ họp
cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân,
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo

4
nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định tổ chức kiểm tra và giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa
XIX, kỳ họp thứ mười năm thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2020./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- TAND, VKSND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỌA
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