
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:        /HD-UBND  Như Xuân, ngày       tháng      năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện nội dung, định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng trên địa bàn các xã Sáu Thanh, theo Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND 

ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân 
 

Căn cứ Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện 

Như Xuân về việc Phê duyệt Đề án: "Phát triển kinh tế-xã hội vùng Sáu Thanh giai 

đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện Như Xuân về việc ban hành nội dung và định mức hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã Sáu Thanh, giai đoạn 2021–2025; 

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 03/4/2022 của UBND huyện Như 

Xuân về việc ban hành Bộ tiêu chí cải tạo vườn tạp áp dụng trên địa bàn các xã Sáu 

Thanh giai đoạn 2021-2025; 

Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nội dung hỗ trợ cải tạo vườn tạp, 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn các xã Sáu Thanh. UBND huyện hướng 

dẫn thực hiện như sau: 

I. HỖ TRỢ CẢI TẠO VƯỜN TẠP 

1. Đối tượng, nội dung, định mức hỗ trợ 

- Đối tượng hỗ trợ: Các hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp đang sinh sống 

trên địa bàn các xã Sáu Thanh. 

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn 

tạp đáp ứng được các tiêu chí về cải tạo vườn tạp do UBND huyện ban hành (quy 

mô vườn tối thiểu trên 500m2).  

- Mức hỗ trợ: 3 triệu/vườn (Ba triệu đồng chẵn).  

2. Trình tự thực hiện, hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn, chỉ đạo các hộ dân trên địa bàn xã 

thực hiện cải tạo vườn tạp đáp ứng các tiêu chí như quy định tại Bộ tiêu chí cải tạo 

vườn tạp do UBND huyện ban hành. 

- Bước 2. Ủy ban nhân dân xã tổ chức nghiệm thu, tổng hợp danh sách, lập hồ 

sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hỗ trợ thực hiện cải tạo vườn tạp trên 

địa bàn xã (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện). 

- Bước 3. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thẩm định hồ sơ, tham mưu 

cho UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ thực hiện cải tạo 

vườn tạp trên địa bàn xã. 
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- Bước 4. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND huyện ban 

hành Quyết định giao kinh phí thực hiện hỗ trợ cải tạo vườn tạp, cấp kinh phí để 

UBND xã thực hiện hỗ trợ cho các hộ cho các hộ dân trên địa bàn xã. 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân xã cấp kinh phí cho đối tượng đã được UBND 

huyện phê duyệt hỗ trợ. 

2.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt hỗ trợ thực hiện cải tạo vườn tạp, gồm: 

(1) Tờ trình của UBND xã về việc đề nghị phê duyệt hỗ trợ thực hiện cải tạo 

vườn tạp trên địa bàn xã (có danh sách hộ cụ thể kèm theo). 

(2) Đơn đề nghị hỗ trợ thực hiện cải tạo vườn tạp của hộ gia đình. 

(3) Thuyết minh thực hiện cải tạo vườn tạp của hộ gia đình. 

(4) Cam kết duy trì mô hình cải tạo vườn tạp của hộ gia đình. 

(5) Biên bản kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện cải tạo vườn tạp của hộ 

gia đình đáp ứng các tiêu chí cải tạo vườn tạp theo quy định.  

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm: Đại diện hộ gia đình, đại diện thôn, 

đại diện UBND xã, thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế-xã hội 

vùng Sáu Thanh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” (cán bộ phụ 

trách điểm), đại diện Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện. 

(Mẫu tại phụ lục I kèm theo) 

II. CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG 

1. Đối tượng, nội dung, định mức 

- Đối tượng hỗ trợ: Các cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã trên địa bàn các xã 

Sáu Thanh. 

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi trồng các 

loại cây có hiệu quả kinh thế thấp sang trồng cây ăn quả với quy mô tập trung từ 01 

ha trở lên.  

- Mức hỗ trợ: 3 triệu đồng/ha.  

2. Trình tự thực hiện, hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân trên địa bàn xã 

thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.  

- Bước 2. Ủy ban nhân dân xã tổ chức nghiệm thu, tổng hợp danh sách đề nghị 

Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn 

xã (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện).  

- Bước 3. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thẩm định hồ sơ, tham mưu 

cho UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên địa bàn xã. 

- Bước 4. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND huyện ban 

hành Quyết định giao kinh phí thực hiện hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cấp 

kinh phí để UBND xã thực hiện hỗ trợ cho các hộ cho các hộ dân trên địa bàn xã. 
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- Bước 5: Ủy ban nhân dân xã cấp kinh phí cho đối tượng đã được UBND 

huyện phê duyệt hỗ trợ. 

2.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: 

(1) Tờ trình của UBND xã về việc đề nghị phê duyệt hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên địa bàn xã (có danh sách cụ thể kèm theo). 

(2) Đơn đề nghị hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cá nhân/hộ gia 

đình/hợp tác xã. 

(3) Thuyết minh phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cá nhân/hộ gia 

đình/hợp tác xã. 

(4) Cam kết duy trì mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cá nhân/hộ gia 

đình/hợp tác xã. 

(5) Biên bản kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng đối với mỗi cá nhân/hộ gia đình/hợp tác xã đề nghị hỗ trợ. Thành phần tham 

gia nghiệm thu gồm: Đại diện hộ gia đình, đại diện thôn, đại diện UBND xã, thành 

viên Tổ chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế-xã hội vùng Sáu Thanh giai đoạn 

2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” (cán bộ phụ trách điểm), đại diện Phòng 

Nông nghiệp & PTNT huyện. 

(Mẫu tại phụ lục II kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng để cải tạo cảnh quan môi trường sống, tăng gia sản xuất, phát 

triển kinh tế, nâng cao thu nhập. 

- Tổng hợp hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt kinh phí hỗ trợ cải tạo vườn 

tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn quản lý 

theo quy định. 

- Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh để thất 

thoát ngân sách Nhà nước. Chịu trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng 

thụ hưởng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cải tạo vườn tạp, 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn các xã Sáu Thanh. 

- Hướng dẫn các xã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, thẩm định và trình Chủ tịch 

UBND huyện phê duyệt kinh phí hỗ trợ. 

- Chủ trì và phối hợp với phòng Tài chính – KH, các đơn vị có liên quan kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng tại các xã Sáu Thanh theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện. Theo dõi, 

tổng hợp kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn huyện. 
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Phân bổ kinh phí hỗ trợ theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND 

huyện cho các xã thực hiện. 

- Hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, và các đơn vị có liên quan kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên địa bàn các xã Sáu Thanh theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên TCĐ thực hiện Đề án Sáu Thanh;  
- Phòng NN&PTNT; 
- Phòng TC-KH; 
- UBND các xã Sáu Thanh; 
- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 
 
 

Nguyễn Hữu Tuất 
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