
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày      tháng 02 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Mô hình hỗ trợ giống lúa mới  

Quốc tế 1, CXT30, VT404 và phân bón hữu cơ vụ xuân năm 2021,  

hỗ trợ cho người trồng lúa áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;  

Căn cứ Công văn số 661/SNN-KHTC ngày 05/5/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Lạng Sơn về việc định hướng sử dụng kinh phí đất trồng lúa năm 2020 

theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP;  

Căn cứ Quyết định số 4455/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện 

Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 

2021; Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện Văn 

Quan về việc giao bổ sung danh mục và kế hoạch vốn thực hiện chính sách bảo 

vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2021 huyện Văn Quan; 

Căn cứ Phương án số 07/PA-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện 

Văn Quan về việc phát triển vùng trồng giống lúa mới chất lượng cao, vùng rau 

các loại trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021; 

Theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tại Tờ trình số 

03/TTr-NN&PTNT ngày 03/02/2021 về việc đề nghị phê duyệt Mô hình hỗ trợ 

giống lúa mới Quốc tế 1, CXT30, VT404 và phân bón hữu cơ vụ xuân năm 2021, 

hỗ trợ cho người trồng lúa áp dụng các tiến bộ kỹ thuật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt mô hình hỗ trợ giống lúa mới Quốc tế 1, CXT30, VT404 

và phân bón hữu cơ vụ xuân năm 2021, hỗ trợ cho người trồng lúa áp dụng các tiến 

bộ kỹ thuật, với các nội dung sau: 

1. Tên mô hình: Mô hình hỗ trợ giống lúa mới Quốc tế 1, CXT30, VT404 

và phân bón hữu cơ vụ xuân năm 2021, hỗ trợ cho người trồng lúa áp dụng các tiến 

bộ kỹ thuật. 

2. Chủ đầu tư mô hình: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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3. Địa điểm, đơn vị tiếp nhận và tham gia thực hiện: UBND các xã: An 

Sơn, Bình Phúc, Hữu Lễ, Liên Hội, Lương Năng, Trấn Ninh, Hòa Bình. 

4. Quy mô mô hình: diện tích thực hiện 140ha. 

(có biểu chi tiết đính kèm) 

5. Phương thức hỗ trợ: hỗ trợ bằng hiện vật giống lúa Quốc tế 1, CXT30, 

VT404 và phân bón. 

6. Đối tượng được hỗ trợ thực hiện mô hình: người sử dụng đất trồng lúa. 

7. Thời gian thực hiện mô hình: vụ Xuân năm 2021. 

8. Tổng mức đầu tư thực hiện mô hình: 6.458.652.500 (bằng chữ: sáu tỷ 

bốn trăm năm mươi tám triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn năm trăm đồng). 

Trong đó: 

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 1.121.000.000 đồng (hỗ trợ giống, phân bón 

hữu cơ); 

- Vốn Nhân dân đối ứng: 5.337.652.500 đồng (phân bón và công chăm sóc). 

9. Nguồn vốn đầu tư: được phân bổ tại Quyết định số 4455/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và nguồn vốn đối ứng của các hộ tham gia 

thực hiện mô hình. 

10. Hình thức quản lý mô hình: chủ đầu tư trực tiếp quản lý mô hình.  

11. Dự kiến kết quả đạt được  

Hỗ trợ giống lúa mới cho người dân nhằm tổ chức lại sản xuất nông nghiệp ở 

một số vùng, khu vực nhằm khai thác được những lợi thế về đất đai, điều kiện tự 

nhiên của từng địa phương, tạo thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững; hình 

thành các vùng sản xuất chuyên canh với khối lượng sản phẩm lớn, tạo thành vùng 

sản xuất hàng hóa tập trung hiệu quả cao, phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp. 

Góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập 

trung, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích; tạo thêm việc làm và thu 

nhập cho người lao động. Từng bước đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào 

phục vụ sản xuất nông nghiệp của huyện và có liên kết tiêu thụ sản phẩm. 

Doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con Nhân dân. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện Văn Quan có 

trách nhiệm hướng dẫn, cấp phát, kiểm soát việc thanh quyết toán theo đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện, tiến 

hành triển khai các bước theo quy định; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình 

hình thực hiện mô hình đã được phê duyệt. Tiến hành ký kết hợp đồng, cung ứng 

các giống lúa mới chất lượng cao đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại và 
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thanh quyết toán nguồn kinh phí trên đúng quy định Nhà nước. 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển 

của các giống lúa lai 3 dòng Quốc tế 1, VT404 và lúa thuần CXT30 và hướng dẫn 

nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mô hình đạt kết 

quả cao nhất. 

- Ủy ban nhân dân các xã được hỗ trợ giống, phân bón: phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chỉ đạo, hướng dẫn bà 

con nông dân sử dụng giống, phân bón đúng mục đích, đúng các quy trình sản xuất. 

- Đối với các hộ nông dân thực hiện mô hình: có trách nhiệm sử dụng nguồn 

giống, phân bón được hỗ trợ đúng mục đích; thực hiện trồng và chăm sóc cây lúa 

theo đúng quy trình ghi trên bao bì sản phẩm và phản ánh kịp thời những khó khăn 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mô hình.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Chủ tịch UBND các xã: An Sơn, 

Bình Phúc, Hữu Lễ, Liên Hội, Lương Năng, Trấn Ninh, Hòa Bình và các hộ dân 

tham gia mô hình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3 (T/h); 

- TT HU, TT HĐND huyện;                                                                                         

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT.                                                                              

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 
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Diện tích trồng lúa mới của các xã tham gia mô hình 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng 02 năm 2021 của UBND 

huyện Văn Quan) 

 

TT Tên xã 
Tổng cộng 

(ha) 

Trồng lúa (ha) 

Quốc tế 1 CXT 30 VT404 

1 An Sơn 29 25 4   

2 Bình Phúc 28 25 3   

3 Hữu Lễ 21 10 3 8 

4 Liên Hội 24 14 4 6 

5 Lương Năng 15 12 3   

6 Trấn Ninh 17 14 3   

7 Hòa Bình 6     6 

Tổng cộng 140 100 20 20 

 


