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KẾ HOẠCH  

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 26/7/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình  

để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững 

 

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 26/7/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa VI về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu 

nhập, giảm nghèo bền vững, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực 

hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát  

- Khai thác tối đa về tiềm năng, lợi thế, xây dựng kế hoạch cụ thể cho quá 

trình cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình phù hợp với quy mô, đặc điểm 

của từng vườn và từng thôn, tổ dân phố (TDP) theo hướng sản xuất hàng hoá 

bền vững, sản phẩm chủ lực địa phương; đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, 

đồng thời nâng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích so với trước khi tiến 

hành cải tạo. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ và làm 

thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân về sản xuất chăn nuôi, trồng trọt; 

chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế thấp sang cây trồng vật nuôi có 

giá trị kinh tế cao hơn; áp dụng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

- Tranh thủ mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và chất lượng cải tạo, phát 

triển kinh tế vườn hộ gia đình. Phối hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư 

phát triển, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tham gia vào các chuỗi liên kết 

sản xuất hàng hoá, tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ, hội, nhóm sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để phát triển sản xuất. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Mỗi thôn, TDP phải xây dựng kế hoạch thực hiện về cải tạo, phát triển 

kinh tế vườn hộ gia đình cụ thể để thống nhất chỉ đạo chung trong địa bàn. 

- Giai đoạn 2022 - 2023: Mỗi địa phương, chọn thôn để xây dựng mô hình 

điểm về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo 

bền vững và nhân rộng trong những năm tiếp theo. 
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- Giai đoạn năm 2023 - 2024: Phấn đấu mỗi xã, thị trấn có từ 40% diện tích 

vườn hoặc hộ có vườn trở lên được cải tạo hiệu quả cả về kinh tế và môi trường 

sinh thái. 

- Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 90% diện tích vườn hoặc hộ có 

vườn được cải tạo hiệu quả về kinh tế và môi trường sinh thái. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Thường xuyên tuyên truyền cách làm hay, hiệu quả các mô hình cải tạo 

vườn hộ để Nhân dân biết, đồng thời vận động các hộ có vườn làm theo. Những 

chỗ thuận lợi làm trước chỗ khó khăn hơn làm sau. 

- Trong năm 2022, mỗi địa phương thành lập Tổ công tác giúp việc lựa chọn 

thôn, TDP thực hiện làm mô hình điểm, sau đó có sơ kết đánh giá và rút kinh 

nghiệm làm tiền đề để nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn trong các năm tiếp 

theo. 

- Huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc chung tay giúp đỡ 

người dân, đặc biệt hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn hộ bằng những việc làm thiết 

thực (như giúp đỡ ngày công lao động, hỗ trợ vật tư, cây con giống; hỗ trợ tư vấn các 

kiến thức khoa học ứng dụng trong sản xuất, bảo quản, chế biến, thu thập thông tin, 

xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm); huy động được các nguồn lực của nhà nước, các 

chương trình, các doanh nghiệp… để phối hợp (giữa nhà đầu tư, nhà khoa học, nhà 

quản lý và người dân) xây dựng các mô hình cải tạo, phát triển kinh tế vườn tạo ra sản 

phẩm cung cấp thường xuyên, đảm bảo chất lượng, có uy tín và bền vững. 

- Trên cơ sở các điều kiện sản xuất đặc thù, trước mắt là sản xuất các sản 

phẩm cung cấp cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày có chất lượng; đồng thời xây 

dựng thành các vùng sản xuất thành hàng hóa với các hình thức cải tạo, phát triển 

phù hợp với địa phương (về sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm 

OCOP). 

* Thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính 

trị - xã hội huyện phối hợp thực hiện thường xuyên. 

2. Công tác sắp xếp, bố trí lại vườn hộ gắn với công tác chỉnh trang 

khu dân cư theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

- Sắp xếp, bố trí cấu trúc lại không gian vườn hộ một cách hợp lý, khoa 

học, phù hợp với quy mô vườn của từng hộ, đặc điểm tính chất của từng vùng 

gắn với công tác chỉnh trang khu dân cư theo quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới. 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm tại các xã, thị trấn đảm bảo vườn hộ được 

chỉnh trang, không còn các loại cây dại, cây tạp, bố trí và trồng các loại cây 
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trồng phù hợp, hiệu quả, có thu nhập1, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường 

sinh thái nông thôn “xanh - sạch - đẹp” giữa nhà ở - khu chăn nuôi - vườn hộ. 

* Thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện. 

3. Cải tạo đất vườn, cơ cấu lại giống cây trồng, vật nuôi hợp lý để 

mang lại hiệu quả kinh tế cao 

- Tổ chức phát động phong trào chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn của các 

hộ gia đình rộng rãi trong Nhân dân, gắn với xây dựng vườn mẫu, khu dân cư 

mẫu trong xây dựng nông thôn mới, gắn với việc thực hiện các phong trào, cuộc 

vận động2, nhằm tạo khí thế phấn khởi để Nhân dân tích cực tham gia hưởng 

ứng ngay từ thời gian đầu thực hiện Nghị quyết. 

* Thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, đoàn 

thể các địa phương phối hợp thực hiện. 

- Cải tạo đất vườn - tưới tiêu: Cải tạo vườn và tưới tiêu hợp lý để đất không 

bị chai cứng, thiếu dinh dưỡng, không bị úng ngập về mùa mưa, đất pha cát, đất 

thịt nặng… đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển cho năng suất bội thu. 

* Thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 

hiện. 

- Cơ cấu lại giống cây trồng, vật nuôi có thời gian sinh trưởng ngắn (các 

loại rau củ, quả, dược liệu), lựa chọn, cải tạo giống cây con cho năng suất, chất 

lượng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, giống có khả năng kháng được một 

số dịch bệnh và chống chịu được bất lợi của khí hậu thời tiết; phát triển chăn nuôi 

gia súc, gia cầm, thuỷ sản ở những nơi có điều kiện để tăng thu nhập cho người 

dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo. 

* Thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện. 

4. Thực hiện mô hình liên kết giữa các hộ trong cùng một thôn hoặc cụm 

dân cư để hình thành vùng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường tiêu thụ sản 

phẩm 

- Thực hiện bố trí, cơ cấu giống cây trồng phù hợp và hình thành chuỗi liên 

kết giữa các hộ liền kề trong cùng một thôn, thôn liền kề để cùng tạo nên vùng sản 

xuất hàng hoá góp phần xây dựng sản phẩm đặc trưng (OCOP) của từng địa 

phương. 

                                           
1 Theo nội dung Tiêu chí Nhà ở dân cư, tại Quyết định số 147/QĐ-UBND, ngày 28/3/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum. 
2 Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; làm 

thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. 
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* Thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 

hiện. 

- Thúc đẩy, hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, chuỗi sản xuất, chế biến 

tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích hình thành các câu lạc bộ, tổ hội nghề nghiệp, 

nhóm liên kết theo ngành, nghề để phát triển kinh tế. 

* Thực hiện:Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế - Hạ tầng  và Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn thực hiện. 

5. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến nông và tiêu thụ sản phẩm 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích 

Nhân dân chuyển đổi những diện tích vườn, vườn cây có hiệu quả kinh tế thấp 

sang trồng, nuôi cây, con có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sản xuất 

của hộ dân và địa phương. 

* Thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn thực hiện. 

- Phát huy vai trò của lực lượng khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến 

nông cơ sở, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện để chuyển giao khoa học kỹ 

thuật, tư vấn, giới thiệu, cung ứng giống cây trồng vật nuôi đảm bảo theo quy định. 

* Thực hiện: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn thực hiện. 

- Tiến hành phổ biến kiến thức làm vườn; triển khai các mô hình trình diễn, 

hội nghị đầu bờ, tham quan thực tế trên vườn hộ. Hướng dẫn người dân áp dụng 

các biện pháp canh tác, thâm canh đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm đảm 

bảo sản xuất hiệu quả, bền vững.  

* Thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 

hiện. 

6. Vận dụng tạo cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện 

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá việc hỗ trợ cải tạo vườn hộ bằng cách huy 

động sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội từ huyện đến thôn, TDP trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo, cận 

nghèo cải tạo, chỉnh trang lại vườn hộ, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất 

để phát triển kinh tế vườn có hiệu quả. 

* Thực hiện: Các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 

chính trị - xã hội huyện phối hợp thực hiện thường xuyên. 

- Cân đối, bố trí ngân sách hợp lý và lồng ghép các nguồn vốn từ chương 

trình khuyến nông, sự nghiệp nông nghiệp; các chương trình mục tiêu quốc gia; 

ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn khác,…để hỗ trợ chuyển đổi 
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cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất, phát triển kinh tế vườn, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng 

bào DTTS trên địa bàn. 

* Thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, 

địa phương thực hiện. 

- Vận dụng các cơ chế chính sách về hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo của Trung 

ương, tỉnh phù hợp với thực tế của huyện. Tạo điều kiện và khuyến khích Nhân 

dân vay vốn từ các ngân hàng để đầu tư chỉnh trang, cải tạo diện tích vườn 

không hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập, vươn lên 

thoát nghèo bền vững và làm giàu từ kinh tế vườn, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ 

lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. 

* Thực hiện: Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì, 

phối hợp với các địa phương hướng dẫn Nhân dân thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ nội 

dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng Kế hoạch cụ 

thể của từng đơn vị để tổ chức thực hiện và gửi Kế hoạch về Ủy ban nhân dân 

huyện trước ngày 05 tháng 9 năm 2022 (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) để theo dõi và đôn đốc thực hiện. 

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, lãnh đạo 

các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc 

chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch này và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị, địa phương đôc đốc thực hiện Kế hoạch này tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện báo cáo sơ kết, định kỳ 6 tháng, hàng năm và tổng kết theo yêu cầu của tỉnh 

và Huyện uỷ. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể 

huyện cùng phối hợp thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Nghị quyết số 

07-NQ/HU ngày 26/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo, phát 

triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, đề nghị các 

đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Huyện ủy (b/c);  

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT UBMTTQVN và các đoàn thể huyện (p.h); 

- Các phòng, ban chuyên môn huyện (t/h); 

- Trung tâm DVNN huyện (t/h); 

- Chi nhánh NHCSXH huyện (t.h); 

- UBND các xã, thị trấn (t.h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Nguyễn Ngọc Trang        
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