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Độc lập - Tự do -  ạnh phúc  

 Đồng Nai, ngày       tháng       năm   2019 

 

KẾ  OẠC  

Thực hiện dự án “ ỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế” 

(Khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp)  

thuộc Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững  

giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
 

(Kèm theo Quyết định số ........../QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2019) 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC  ngày 14/02/2017 của Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện 

hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm 

nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2018-2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai;  

Căn cứ Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều;  

Căn cứ Quyết định số 4554/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo theo 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019 tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ tỷ lệ hộ nghèo, số hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo, số hộ cận nghèo, cụ 

thể: Tổng số hộ nghèo A có 3.968 hộ; hộ nghèo là dân tộc thiểu số 862 hộ. Tổng 

số hộ cận nghèo có 10.387 hộ; chiếm tỉ lệ 1,28% hộ dân toàn tỉnh. Trong đó: Hộ 

cận nghèo ở khu vực nông thôn: 9.401 hộ chiếm tỉ lệ 90,51% tổng số hộ cận 
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nghèo; Hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số có 1.447 hộ chiếm tỉ lệ 

13,39% tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh (Số liệu trích Báo cáo kết quả thực hiện 

công tác giảm nghèo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tỉnh Đồng 

Nai số 75/BC-LĐTBXH của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký ngày 

18/02/2019). 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất, 

đa dạng hóa sinh kế (Khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề 

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

đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung
 

Góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo A trong khu vực nông nghiệp, với biện 

pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giúp hộ nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, 

tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp từng bước cải 

thiện và nâng cao mức sống, điều kiện và chất lượng cuộc sống của người 

nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo; định hướng giúp người nghèo, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo cách thức làm ăn thông qua việc hỗ trợ sản xuất, giải quyết khó khăn về 

việc làm nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, đảm bảo 

an sinh xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 

- Hỗ trợ giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khoảng 595 hộ 

nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương nhằm góp phần cải thiện sinh kế và nâng 

cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo. 

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với 

mô hình sản xuất cho khoảng 595 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

- Cập nhật thông tin, chính sách, kỹ thuật nông nghiệp cho cán bộ làm 

công tác giảm nghèo địa phương để hỗ trợ thực hiện có hiệu quả chương trình 

giảm nghèo tại địa phương. 

II. ĐỐI TƢỢNG VÀ P ẠM VI T ỰC  IỆN  

1. Đối tƣợng  

Đối tượng hưởng lợi trong việc hỗ trợ sản xuất là hộ nghèo A, hộ cận 

nghèo và hộ mới thoát nghèo theo tiêu chí về thu nhập trong thời gian 02 năm 

(tính từ thời gian được công nhận thóat nghèo) thuộc đối tượng chương trình 

giảm nghèo bền vững của tỉnh trong giai đoạn 2018-2020, có đủ điều kiện trong 

việc tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiêu chí hỗ trợ sản xuất của dự án, 

kinh nghiệm và điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Trong đó, chú 

trọng ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 

2. Phạm vi thực hiện 

Dự án được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; ưu tiên các xã thuộc vùng 

dân tộc thiểu số, riêng việc triển khai các mô hình chăn nuôi gà, dê, trâu, bò 

không thực hiện trên khu vực phân bổ dân cư trong vùng lõi Khu Bảo tồn Thiên 

nhiên -Văn hóa Đồng Nai. 
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III. NỘI  UNG T ỰC  IỆN  

1.  ình xét chọn hộ   

Việc chọn hộ tham gia dự án phải được họp bình xét từ ấp, xã theo quy 

định và được cấp huyện phê duyệt. Trong cùng một thời gian mỗi hộ chỉ được 

tham gia 01 dự án (Khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông 

nghiệp hoặc Nhân rộng mô hình giảm nghèo) thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo bền vững. Hộ được hỗ trợ phải đảm bảo các tiêu chí sau: 

- Là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo tiêu chí thu nhập 

trong thời gian 02 năm (tính từ thời gian được công nhận thoát nghèo) có tên 

trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trong giai đoạn 2019-

2020 theo chuẩn nghèo được quy định tại Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.  

- Hộ tham gia phải làm đơn tự nguyện xin đăng ký tham gia dự án và cam 

kết thực hiện đúng những nội dung dự án quy định.  

- Hộ được chọn tham gia dự án phải có giấy chứng nhận hộ nghèo, giấy 

chứng nhận hộ cận nghèo, giấy chứng nhận hộ thoát nghèo.  

- Có đủ điều kiện thực hiện mô hình: có đất đai, chuồng trại nuôi (của gia 

đình hay thuê, mượn) có lao động, chịu khó chăn nuôi, sản xuất ... và phải tham 

gia đầy đủ các lớp tập huấn về kỹ thuật khi địa phương tổ chức cho hộ tham gia 

dự án. 

2. Nội dung hỗ trợ 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất về tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; giống cây 

trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất, phân bón, thức ăn chăn nuôi, 

thuốc bảo vệ thực vật, thú y. 

- Mức hỗ trợ tối đa cho một dự án: 500 triệu đồng. 

IV. KIN  P Í T ỰC  IỆN VÀ CƠ C Ế TÀI C ÍN  

1. Kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2019-2020 là: 7.000.000.000 

đồng, trong đó năm 2019: 2.000.000.000 đồng, năm 2020: 5.000.000.000 đồng 

(Phân bổ cho các huyện, thành phố Long Khánh tổ chức triển khai thực hiện dự 

án theo phụ lục đính kèm). Nguồn kinh phí từ ngân sách huyện bố trí hàng năm. 

Ngoài ra, nông dân tham gia dự án có vốn đối ứng gồm các khoản công 

lao động, chi phí vật tư, xây dựng chuồng trại: 6.500.000.000 đồng. Đồng thời 

huy động nguồn lực từ các nguồn vốn tín dụng, các nguồn tiết kiệm từ các đoàn 

thể, tổ chức xã hội tại các địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ 

vốn đối ứng cho hộ nghèo. Khai thác sử dụng có hiệu quả các tiềm năng thế 

mạnh từ các nguồn lực tự nhiên và nguồn lực kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Cơ chế tài chính 

- Thực hiện theo Thông tư số 15/2017/TT-BTC  ngày 14/02/2017 của Bộ 

Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 
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- Mức chi hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo và vừa thoát nghèo 

được áp dụng theo Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. 

V. GIẢI P ÁP T ỰC  IỆN 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với chương trình giảm 

nghèo. Xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức 

thực hiện dự án. Tổ chức quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định 

của Trung ương và của tỉnh về công tác giảm nghèo đến các cơ quan, đơn vị và 

các địa phương. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn 

thể các doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác giảm nghèo, nhằm huy động 

tổng hợp các nguồn lực xã hội hỗ trợ các hộ nghèo, xã nghèo thông qua các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để hộ nghèo thoát nghèo 

bền vững, tránh tái nghèo. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của 

người dân trong việc giảm nghèo bền vững, nhằm khơi dậy ý chí chủ động vươn 

lên của người nghèo. 

4. Đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cho người nghèo, 

tạo điều kiện, cơ hội cho người nghèo áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống 

sản xuất. 

5.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn 

với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai 

Kế hoạch thực hiện các dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế” 

(Khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp) thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai”  

VI. TỔ C ỨC T ỰC  IỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị, 

địa phương liên quan tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án “Hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế” (Khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát 

triển ngành nghề nông nghiệp) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kiểm tra việc 

thực hiện kế hoạch; báo cáo, đánh giá thực hiện kế hoạch theo quy định. 

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất đảm bảo đúng tiến độ; xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án. 

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các đơn vị và các địa 

phương có liên quan kiểm tra, giám sát, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện 

dự án trên địa bàn tỉnh gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp và báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Long Khánh  

- Căn cứ Kế hoạch thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 

sinh kế” (Khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp) 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-

2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của tỉnh, các văn bản hiện hành có liên quan, 

hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành xây dựng  kế hoạch thực 

hiện dự án trên địa bàn huyện (trên cơ sở các dự án thành phần của các xã); gửi 

Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp. 

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần trên địa bàn huyện;  

- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế, UBND cấp xã xây 

dựng dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế” (Khuyến nông hỗ 

trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp) theo nhu cầu của người dân, 

phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương; kiểm tra, 

giám sát trong quá trình thực hiện dự án. 

- Tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn đối với các dự án do Ủy ban nhân 

dân cấp huyện làm chủ đầu tư. 

- Tổng hợp và báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc và đề xuất các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án vào ngày 

30/11 hằng năm, báo cáo định kỳ, đột xuất khác (nếu có yêu cầu) gửi về Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trong quá trình lựa chọn nội dung xây dựng dự án, tổ chức thực hiện dự án trên 

địa bàn đối với các dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư. 

- Tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn đối với các dự án do Ủy ban nhân 

dân xã làm chủ đầu tư đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định. 

-  Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án. 

4. Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành 

phố Long Khánh kiểm tra, giám sát, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện dự án 

“Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế” (Khuyến nông hỗ trợ sản xuất 

và phát triển ngành nghề nông nghiệp) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên địa 

bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12 hằng năm. 

- Tổng hợp, đề xuất, UBND tỉnh những giải pháp, quy định nhằm nâng cao 

hiệu quả của dự án. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ  

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các 

đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch 

thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế” (Khuyến nông 

hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp) thuộc Chương trình mục 
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tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai của tỉnhtrên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở, 

ngành, địa phương liên quan thẩm định phương án phân bổ kinh phí thực hiện 

dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế” (Khuyến nông hỗ trợ sản 

xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp) thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 trình UBND tỉnh phê duyệt.  

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên 

quan kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh. 

7. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

a) Các cơ quan Báo, Đài 

Phối hợp các cơ quan chức năng ngành nông nghiệp, chính quyền địa 

phương các cấp tuyên truyền sâu, rộng các nội dung dự án, các điển hình tiên 

tiến, cách làm hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo. 

b) Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã. 

Tổ chức tuyên truyền vận động người dân chủ động tham gia, thực hiện 

đúng nội dung, mục đích, yêu cầu của dự án. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế” (Khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông 

nghiệp) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có 

liên quan, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban chỉ đạo giảm nghèo Tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, TP. Long Khánh; 

- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai; 

- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, KTNS, KTN. 
(Khoa.Ktn/768.Khhotrosanxuatgiamngheo) 

TM. Ủ    N N  N   N 

KT. C Ủ TỊC  

P Ó C Ủ TỊC  

 

 

 

 

 

Võ Văn Chánh 
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P Ụ LỤC 
Phân bổ kinh phí thực hiện dự án giai đoạn 2019 - 2020 

(Kèm theo Kế hoạch thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 

kế” (Khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp) thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020) 

 
 

STT 

 

 uyện/Thành phố 

 

Tổng cộng 

(đồng) 

 

Phân kỳ 

 

Năm 2019 

(Đồng) 

 

Năm 2020 

(Đồng) 

1 Long Thành 500.000.000 200.000.000 300.000.000 

2 Nhơn Trạch 300.000.000 100.000.000 200.000.000 

3 Trảng Bom  500.000.000 200.000.000 300.000.000 

4 Vĩnh Cửu 700.000.000 200.000.000 500.000.000 

5 Thống Nhất 600.000.000 200.000.000 400.000.000 

6 Xuân Lộc 800.000.000 200.000.000 600.000.000 

7 Cẩm Mỹ 700.000.000 200.000.000 500.000.000 

8 Long Khánh 300.000.000 100.000.000 200.000.000 

9 Tân Phú 1.400.000.000 300.000.000 1.100.000.000 

10 Định Quán 1.200.000.000 300.000.000 900.000.000 

Tổng cộng 7.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 

(Bằng chữ: Bảy tỷ đồng) 
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