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Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc các Chương trình giảm nghèo
Những thách thức
trong quá trình triển khai thực hiện
các chính sách hỗ trợ PTSX để giảm nghèo
Giải pháp để nâng cao hoạt động hỗ trợ
phát triển sản xuất cho hộ nghèo,
đồng bào dân tộc thiểu số

NGHỊ QUYẾT 80-NQ/CP

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÂNG CAO THU NHẬP CHO HỘ NGHÈO,
DÂN TỘC THỈEU SỐ

Hỗ trợ
PTSX
thuộc
chƣơng
trình 135

Hỗ trợ
PTXS
thuộc
CT 30a

Hỗ trợ PTSX
thuộc Dự án
XD và nhân
rộng, mô hình
Giảm nghèo

Hỗ trợ Giống
Vật tƣ,
Phân bón
Theo QĐ
102/2009/
QĐ-TTg

MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PTSX
CHƢƠNG
TRÌNH 135

CHƢƠNG TRÌNH
30A

CHƢƠNG
MTQG TRÌNH
GIAM NGHÈO

QUYẾT ĐINH
102/QĐ-TTg

1. Nâng cao thu
nhập bền vững
cho các hộ
nghèo, giúp hộ
nghèo nhanh
chóng thoát
nghèo.
2. Nâng cao kiến
thức sản xuất và
thị trường cho hộ
nghèo, giúp họ
sản xuất ngày
càng có hiệu quả
để thoát nghèo
bền vững.

1.Hỗ trợ phát triển
sản xuất nông, lâm
nghiệp bền vững,
theo hướng sản
xuất hàng hoá, khai
thác tốt các thế
mạnh của địa
phương
2. Chuyển đổi cơ
cấu kinh tế và các
hình thức tổ chức
sản xuất có hiệu
quả theo quy hoạch

Nhân rộng các
mô hình giảm
nghèo hiệu quả,
phù hợp nhằm
nâng cao năng
lực sản xuất, kinh
doanh và đa
dạng hóa về thu
nhập cho người

Hỗ trợ người dân
nâng cao năng
suất, chất lượng
nông sản và từng
bước tiếp cận với
sản xuất hàng hóa,
thông qua hỗ trợ
giống cây trồng,
vật nuôi có chất
lượng cao

nghèo, hộ nghèo

ĐỐI TƢỢNG HƢỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PTSX

-

-

CHƢƠNG
TRÌNH 135

CHƢƠNG TRÌNH
30A

CHƢƠNG
MTQG TRÌNH
GIAM NGHÈO

QUYẾT ĐINH
102/QĐ-TTg

Hộ nghèo, cận
nghèo
Nhóm hộ

- Hộ nông dân,
nhóm hộ
- Hộ nghèo
được ưu tiên
thêm về xay
vốn, hỗ trợ
trồng cỏ, làm
chuồng trại

Hộ nghèo,
người nghèo
tham gia dự
án mô hình

Hộ nghèo dân
tộc thiểu số
hoặc nhận bằng
hiện vật (giống
phân bón, muối
iốt) hoặc nhận
bằng tiền

ĐỊA BÀN HƢỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PTSX
CHƢƠNG
TRÌNH 135

Các xã đặc biệt
khó khăn, xã
an toàn khu, xã
biên giới, hải
đảo

CHƢƠNG TRÌNH CHƢƠNG
30A
MTQG TRÌNH
GIAM NGHÈO

64 huyện
nghèo

Cả nước, ưu tiên
chủ hộ là nữ và
hộ nghèo dân
tộc thiểu số trên
địa bàn huyện
nghèo, xã
nghèo, thôn, bản
đặc biệt khó
khăn.

QUYẾT ĐINH
102/QĐ-TTg

Các xã khu vực
II, khu vực III, xã
biên giới, xã bãi
ngang, hải đảo
vùng khó khăn

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PTSX

1.Hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình 135
(1) Hỗ trợ các hoạt động đào tạo, tập huấn cho nông dân
(2) Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tƣ sản xuất
(3) Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, tiên tiến
(4) Hỗ trợ mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất,
chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu
hoạch
(5) Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ
kỹ thuật tham gia dự án phát triển sản xuất

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PTSX
2. Hỗ trợ PTSX thuộc chương trình 30a
Những hộ nông dân tham gia dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất được
cấp có thẩm quyền phê duyệt được hỗ trợ:
(1) Hỗ trợ một lần tiền mua giống và hỗ trợ ba năm tiền mua phân bón
(2) Hỗ trợ tiền mua giống và phân bón cho ba vụ sản xuất liên tiếp
(3) Hỗ trợ chăn nuôi < 10 triệu đồng/hộ.
(4) Đối với hộ nghèo ngoài được hưởng các chính sách nêu trên còn
được hỗ trợ:
- Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ để cải tạo ao nuôi thủy sản
- Hỗ trợ một lần với mức 02 triệu đồng/hộ để làm chuồng trại chăn nuôi;
- Hỗ trợ là 04 triệu đồng/ha đất trồng cỏ;
- Hỗ trợ 50% lãi suất với mức vay 10 triệu đồng/hộ. Trong 3 năm.
(5) Hỗ trợ tiêm phòng gia súc, gia cầm
(6) Hỗ trợ xúc tiến thương mại

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PTSX
3. XD và nhân rộng mô hình PTSX để giảm nghèo
Hộ nghèo tham gia dự án mô hình được hỗ trợ:
(1) Hỗ trợ Giống, vật tư (mức tối đa 7
triêu/hộ/năm)
(2) Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật
(3) Hỗ trợ tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm
(4) Hỗ trợ nâng cao năng lực cho hộ nghèo tham
gia dự án mô hình
(5)Tuyên truyền để nhân rộng mô hình …

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PTSX

4. Hỗ trợ PTSX theo quyết định
102/2009/QĐ-TTg
(1) Hộ nghèo dân tộc thiểu số đƣợc hỗ trợ bằng
tiền hoặc hiện vật
có thể nhận giống cây trồng; giống vật nuôi;
thuốc thú y; muối iốt.
( 2) Mức hỗ trợ:
- 80.000 đồng/ngƣời/năm ở xã khu vực II, xã biên
giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn.
- 100.000 đồng/ngƣời/năm ở xã khu vực III vùng
khó khăn

PHƢƠNG THỨC THỰC HIỆN HỖ TRỢ PTSX
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Dự án
Phát triển
Sản xuất
cấp xã

30A

Dự án
chuyển đổi
cơ cấu sản
xuất liên xã
trên địa bàn
Huyện

MHGN

Xây dựng
dự án và
thực hiện
dự án mô
hình Phát
triển sản
xuất
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Hỗ trợ
trực tiếp

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PTSX

1.Các chính sách hỗ trợ PTXS nằm ở các
Chương trình khác nhau
2.Nguồn lực ít và phân tán
3. Có sự chồng chéo về địa bàn
4. Cơ chế hỗ trợ và phương thức thực hiện
khác nhau
5. Hỗ trợ còn theo kế hoạch
6. Sự tham gia của người dân đã được đưa
vào chính sách song còn hạn chế

Phƣơng pháp tiếp cận hiện nay
Chính sách của Chính phủ

Các giải pháp hỗ trợ

(Hỗ trợ nguồn lực, Hƣớng dẫn kỹ
thuật, Đào tạo, Giám sát)

Đạt đƣợc các kết quả mong
đợi
Có hiệu quả ở những cấp độ nhất định
(Khó đảm bảo tính bền vững khi ngừng hỗ trợ từ
Chính phủ)

NHỮNG BẤT CẬP RTONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Về cơ chế hỗ trợ
- Hỗ trợ cho không? Dễ tạo ra sự ỉ lại
- Đã gắn với điều kiện để được nhận hỗ trợ song còn mang
hình thức
2. Quy trình thực hiện: Nhận kế hoach kinh phí, họp thôn
chọn hộ, hộ cam kết, thôn tổng hợp gửi xã phê duyệt,
xây dựng mô hình gửi cấp trên phê duyệt, thực hiện.
Như vậy:
- Quy mô phụ thuộc vào kinh phí hỗ trợ
- Nhỏ, đơn lẻ, độc lập,không lồng ghép
- Chưa khai thác nguồn lực và thế mạnh của địa phương.
- Chưa đề cập đến rủi ro, thị trường
- Chưa chú trọng đến sự tham gia của người dân

GIẢI PHÁP THỰCHIỆN HỖ TRỢ PTSX ĐỂ GIẢM
NGHÈO THỜI GIAN TỚI
Công việc
cần làm

Giai đoạn
2014-2015
Xây dựng hƣớng
dẫn trợ PTSX
thuộc CT 135, 30a
Tích hợp nội dung
và cơ chế thực
hiện

Giai đoạn
2016-2020
Nghiên cứu 1
chính sách hỗ
trợ PTSX giảm
nghèo chung
cho cả nƣớc

CƠ CHẾ THỰC HIỆN HỖ TRỢ PTSX TRONG THỜI GIAN TỚI

- Dựa vào nhu cầu, năng lực, điều kiện, tập quán, lấy cộng
đồng làm trung tâm, sử dụng tiếp cận có tham gia trong
mọi giai đoạn và họat động.
-Dự án giảm nghèo không chỉ sản xuất mà còn nhiều khía
cạnh khác (xã hội, môi trường, cộng đồng, giới…)
- Giảm dần hỗ trợ vật chất, tăng dần hỗ trợ phương pháp.
Giảm dần can thiệp trực tiếp, tăng dần vai trò của người
dân, nhóm tổ, cộng đồng
- Tăng năng lực cho cộng đồng, người dân và đối tác. Thúc
đẩy và hỗ trợ mọi sáng kiến hợp lý của người nghèo.
- Quy chế rõ, phù hợp, người dân đề xuất, tự nguyện và
kiểm soát lẫn nhau.
- Nâng cao năng lực cho Cán bộ thực thi chính sách ở các
cấp để thực hiện
- Giúp người nghèo hiểu hỗ trợ vật chất không phải là quyết
định.

Hƣớng tiếp cận hỗ trợ PTSX thời gian gian tới
Tiếp cận từ trên
xuống
Chính sách
CP

của

Các giải pháp hỗ
trợ(Trợ cấp, Đào
tạo,

Giám sát)
(Hƣớng dẫn xác định nhu cầu, Cung cấp, Khuyến khích)

Tiếp cận từ dƣới lên
Cộng đồng thôn,
bản
Xác định các nhu
cầu để PTSX

(Tiếp tục quá trình phát triển)
XD KH sản xuất
do ngƣời dân

Triển khai hoạt
động sản xuất

(Sự tham gia của ngƣời dân dựa trên quyền tự chủ của Cộng
đồng)

Tiếp cận tổng hợp
Chính sách của Chính
phủ về hỗ trợ phát
triển sản xuất

Giải pháp hỗ trợ
(Tài chính, Đào tạo,kỹ

Kế hoạch hành động về
hỗ trợ phát triển sản
xuất của từng xã

(CẤP cộng đồng)

thuật, quản lý, Đổi mới
cơ chế hỗ trợ)

Xác định mô hình sản xuất để giảm nghèo

Điều kiện tự nhiên,
kinh tế, xã hội và
nguồn lực

Phân tích các
mặt thuận lợi
và khó khăn

Từ đó xác định được
mô hình sản xuất để
giảm nghèo của địa
phương

QUY TRÌNH
THỰC HIỆN

XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN
XUẤT ĐỂ GIẢM NGHÈO

www.themegallery.com

Quy trình Xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển
sản xuất để giảm nghèo: Tiến hành qua 4 giai đoạn
3
2
4
1
Lập dự
án

Thẩm
định
phê
duyệt
dự án

Tổ
chức
thực
hiện
dự
án

Tổng
kết báo
cáo
đánh giá
nhân
rộng mô
hình

www.themegallery.com

Xây dựng dự án và thực hiện dự án
Phát triển sản xuất để giảm nghèo
1

XÁC ĐỊNH Dự ÁN
(CHUẨN BỊ)

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH
5 GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC
HIỆN DỰ ÁN

LẬP DỰ ÁN

NGƯỜI
DÂN
THAM
GIA

4

THỰC HIỆN DỰ ÁN

2

TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ
3
DUYỆT DỰ ÁN

