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Thực hiện Văn bản số 2086/SNN-PTNT ngày 26/10/2018 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh về việc góp ý dự thảo chính sách nông 

nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019 – 2021. Sau khi nghiên cứu dự thảo, UBND 

huyện Thạch Hà có một số góp ý như sau: 

- Tại khoản 3, điều 4 về hỗ trợ tích tụ ruộng đất: nên thêm cụm từ “ của 

người dân” sau cụm từ “Tổ chức, cá nhân thuê đất” để loại trừ các trường hợp 

thuê đất nhưng đang do Nhà nước quản lý vẫn được hỗ trợ. 

- Tại khoản 1, điều 5 về chính sách phát triển chăn nuôi đề nghị xem xét 

bổ sung chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại, xử lý chất thải đối với các tổ 

chức, cá nhân chăn nuôi bò thịt, bò nái sinh sản (nhóm bò Zêbu, bò chất lượng 

cao) quy mô từ 50 con trở lên để khuyến khích phát triển. 

-  Đối với chính sách hỗ trợ vắc xin tiêm phòng định kỳ hàng năm theo 

quy định cho quy mô chăn nuôi nông hộ tại điểm b, khoản 2, điều 5 nên bỏ vì 

không nên hỗ trợ mang tính chất đại trà gây tâm lý ỷ lại trong nhân dân và thực 

tế sau khi xã hội hóa vắc xin người dân chấp hành khá tốt quy định tiêm phòng 

định kỳ; ngoài ra một số đại lý thức ăn chăn nuôi có chính sách hỗ trợ vắc xin 

tiêm phòng cho các cơ sở chăn nuôi. Nên nghiên cứu thay chính sách này bằng 

chính sách hỗ trợ cho chủ gia súc có gia súc bị sẩy thai do tiêm phòng. 

- Đối với chính sách quy định tại điểm b, khoản 3, điều 5 về hỗ trợ kinh 

phí mua vật tư, thiết bị xử lý nguồn nước sử dụng trong các cơ sở giết mổ gia 

súc tập trung (máy bơm, tẹc, hệ thống xử lý nước, ống dẫn, bồn chứa,...) nên sửa 

đổi lại như sau: Hỗ trợ nâng cấp hệ thống lắng lọc, phân tích mẫu nước để 

nguồn nước phục vụ giết mổ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, vì hiện nay các 

cơ sở giết mổ hầu hết đã đầu tư máy bơm, tẹc chứa, ống dẫn... để phục vụ hoạt 

động giết mổ, tuy nhiên cơ bản đang sử dụng nguồn nước ngầm hoặc là khai 

thác nước mặt chưa có hệ thống lắng lọc, xử lý nên nguồn nước chưa đảm bảo 

theo quy định (mục đích hỗ trợ để nâng cao chất lượng nguồn nước phục vụ giết 

mổ đảm bảo theo quy định). 

- Tại khoản 6, điều 9 về chính sách hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước, quy định 

công suất 1.000 lít/ngày/đêm là quá lớn (nên giảm xuống khoảng 500 

lít/ngày/đêm), đặc biệt là đối với hộ nghèo và cận nghèo thường là những hộ ít 



nhân khẩu nên yêu cầu công suất như trên sẽ gây lãng phí và khó khăn cho việc đầu 

tư do chi phí cao. 

- Tại mục 2, điểm a, khoản 6, điều 10 về chính sách hỗ trợ đối với các tổ 

chức, cá nhân tái đầu tư sản xuất nấm nên bãi bỏ vì không nên hỗ trợ nhiều lần mà 

chỉ hỗ trợ khuyến khích khi đầu tư sản xuất mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất (đã 

được quy định tại mục 1) 

- Tại điều 17, về chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn OCOP, nên bổ sung hỗ trợ cho các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn 3 

sao, 4 sao nếu được tăng hạng. 

- Các chính sách quy định tại điều 19 cần xem xét kỹ tránh việc trùng lắp 

đối với các chính sách đã được quy định tại điều 13 và điều 15; 

- Tại điểm e, khoản 1, điều 23 nên quy định lại “hoặc tổng thể tích lồng từ 

90m
3
 trở lên”  bằng “hoặc tổng thể tích lồng từ 45m

3
 trở lên”  để phù hợp với 

quy định trước đó là loại lồng 15m
3
, quy mô 3 lồng trở lên. 

Trên đây là một số nội dung góp ý dự thảo chính sách nông nghiệp, nông 

thôn giai đoạn 2019 – 2021, kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn xem xét tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 
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