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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 23 háng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp trên địa 
bàn xã giai đoạn 2018-2022

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BKTXH ngày 06/9/2022 của Ban Kinh tế 
- xã hội, Hội đồng nhân dân xãvề Kế hoạch chuyên đề công tác lập, thẩm định, 
phê duyệt và quản lý các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nội 
bộ đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Phòng Kinh tế xãbáo cáo như sau:

I. Đặc điểm tình hình:
Xã Hưng Đạo có tổng diện tích theo địa giới hành chính là 1277,39 ha, 

trong đó đất phi nông nghiệp 434,01 ha, đất nông nghiệp 839,86 ha, đất chưa sử 
dụng 3,52ha.

+ Phía đông giáp xã Lê Lợi

+ Phía Tây giáp  huyện Yên Dũng.

+ Phía Nam giáp Phường  Phả Lại.

+ Phía Bắc giáp Huyện lục Nam.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Chí Linh, UBND xã đã lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Đặc biệt xã luôn quan tâm đến việc 
lập quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất 
nông nghiệp trên địa bàn xã.

II. Công tác tham mưu quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện
1. Các căn cứ để thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt đối 

với các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nội bộ đất nông 
nghiệp:

Để thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt đối với các dự án 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp trên địa bàn 
xã đã chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định 
của Trung ương, của tỉnh và thành phố, cụ thể: Luật Đất đai, Luật xây dựng; 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013; các Nghị quyết của 
HĐND tỉnh quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 
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hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh;  Quyết định 2576/QĐ-UBND ngày 
21/9/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về phê duyệt Đề án: “Phát triển sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 
giai đoạn 2016-2020”; trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020. 
Đề án số 06/ĐA-ThU của Thị ủy Chí Linh “Xây dựng vùng sản xuất tập trung, 
phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng trang trại, gia trại giai đoạn 2016-
2020”.

2. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các xã,các tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi: 

Triển khai đến các thôn 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 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06/1/2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 
tiết thi hành luật đất đai; Nghị định số 62/2019/NĐ-CPngày 11 tháng 7 năm 
2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 
ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Thông tư số 19/2016/TT-
BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
hướng dẫn chi tiết Điều 4, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về 
quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 
09/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi 
tiết Điều 4, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/20215 của Chính phủ về 
quản lý, sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 
đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị 
định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 
13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về 
giống cây trồng và canh tác. Kế hoạch số 3072/KH-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020. 

3. Việc UBND xã ban hành các văn bản về công tác quản lý nhà 
nước đối với công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi:

Thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Hưng Đạo khóa XXV, 
Nhiệm kỳ 2020 -2025;

Thực hiện nội dung cuộc họp UBND xã Hưng Đạo ngày 17/6/2020 về việc xây 
dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn xã. 

4. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện:
- Thuận lợi:Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong sản xuất nông nghiệp nói 

chung, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nói riêng được các cấp uỷ 
đảng, chính quyền quan tâm; hàng năm Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố có các 
chính sách hỗ trợ cho nông dân về giá giống cây trồng, vật nuôi.

Đầu tư cho sản xuất nông nghiệp từng bước được cải thiện, hướng tới 
một nền sản xuất hàng hoá, tập trung, quy mô, sản phẩm có sức cạnh tranh trên 
thị trường đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

- Khó khăn:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-94-2019-nd-cp-huong-dan-luat-trong-trot-giong-cay-trong-va-canh-tac-431023.aspx
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Vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn nhỏ lẻ; công tác chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng đã có những bước chuyển biến tích cực nhưng chưa gắn với 
thị trường; kinh tế trang trại, nhất là trang trại trồng cây ăn quả, lâm nghiệp hiệu 
quả chưa cao. 

Thời tiết khí hậu biến đổi khó lường, không theo quy luật ảnh hưởng 
không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp.

Sâu bệnh trên cây trồng còn ở mức cao; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 
cầm, thuỷ cầm, thuỷ sản còn cao, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh 
nguy hiểm ; công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm còn thấp, chưa tạo ra 
vùng miễn dịch khép kín.

Giá các mặt hàng (trang thiết bị, vật tư...)  phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp cao.

Giá bán sản phẩm nông nghiệp còn thấp, bấp bênh, đầu ra cho sản phẩm 
còn nhiều hạn chế.

III. Kết quả đạt được trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và 
quản lý các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất 
nông nghiệp từ tháng 01/2018 đến tháng 8/2022.

Giai đoạn từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 8 năm 2022, trên địa bàn xã 
Hưng Đạo không có trường hợp nào đề nghị lập, thẩm định, phê duyệt và quản 
lý các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp.

Xã Hưng Đạo toàn bộ đất Lúa là canh tác một vụ. Thời gian còn lại nhân 
dân chuyển nuôi chồng thủy sản.

IV. Đánh giá chung
1. Ưu điểm:
Việc chuyển đổi từ trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm, lâu năm 

và đất nuôi trồng thủy sản kết hợp với chăn nuôi, trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả 
kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng lúa, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân; 
nông dân yên tâm, ổn định sản xuất, góp phần giúp cho việc phát triển ngành nông 
nghiệp của xã bền vững hơn. 

2. Những tồn tại, hạn chế:
- Các dự án chuyển đổi đất nông nghiệp ở xã  còn nhỏ lẻ manh mún, thiếu 

tính liên kết vùng tập trung, quy mô lớn. 
- Các dự án chuyển đổi vẫn mang tính chất cá nhân, chưa có mô hình hợp tác 

xã hoặc doanh nghiệp nông nghiệp. 
- Việc liên kết giữ Nhà nước - doanh nghiệp - nhà nông - nhà khoa học còn 

hạn chế.
- Do sản xuất nông nghiệp còn manh mún nên việc áp dụng các tiêu chuẩn 

VietGAP vào sản xuất nông nghiệp còn khó khăn.
3. Nguyên nhân khách quan, chủ quan:
Nghị định 62 quy định người dân không được dựng, làm nhà ở, nhà 

trông coi, kể cả lán trại, lều tạm trên đất chuyển đổi cũng là một khó khăn không 
nhỏ. Bởi khi sản xuất theo quy mô lớn thì dù là trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng 
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thủy sản hay mô hình tổng hợp cũng rất cần có hệ thống nhà phụ trợ; việc quy 
định diện tích được đào ao dưới 20% tổng diện tích chuyển đổi, ao đào không 
sâu quá 1,2 m là yêu cầu không sát với thực tế bởi điều kiện nuôi thủy sản khác 
xa so với cấy lúa.

4. Những giải pháp thực hiện trong thời gian tới:
- Tiếp tục triển khai những quy định, cơ chế, chính sách, kế hoạch của 

Trung ương, tỉnh, thành phố trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi.

- Tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thành thực hiện 
việc chuyển giao KHKT đến nhân dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản.

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trong 
và ngoài xã tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp để giúp nhân dân yên tâm sản 
xuất.

V. Kiến nghị, đề xuất:
- Để việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây 

trồng khác đạt hiệu quả cao cần có chính sách hỗ trợ về cơ giới hóa trong sản 
xuất cây trồng chuyển đổi. 

- Lựa chọn giống có năng suất và chất lượng cao, phù hợp điều kiện của 
từng tiểu vùng sinh thái, giống có khả năng chống chịu được sâu bệnh tốt để đưa 
vào sản xuất; tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc từng loại 
cây trồng chuyển đổi cho các hộ dân ứng dụng nhằm tăng hiệu quả sản xuất.

- Tạo cơ chế liên kết đất đai trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các 
vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung. Khuyến khích và tạo thuận lợi 
cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp có tiềm 
lực, có công nghệ cao; đẩy mạnh đổi mới và phát triển các HTX nông nghiệp, 
phát triển trang trại theo hướng chú trọng hơn tới việc tổ chức sản xuất hàng hóa 
quy mô lớn, chất lượng cao; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất tiêu 
thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu. Đồng thời 
xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản 
cho nông dân và HTX; xây dựng phát triển các chuỗi cung ứng rau, củ, quả, thịt 
lợn đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

- Đề nghị UBND tỉnh sớm điều chỉnh, ban hành hướng dẫn việc xây 
dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi (hiện nay theo quyết định Số: 
1654/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy 
định về quản lý nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
nhà trông coi bảo vệ không vượt quá 20m2, diện tích này quá nhỏ không đủ để 
các hộ dân chứa vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi, dụng cụ sản xuất)

- Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa 
giai đoạn 2021-2025 để địa phương làm cơ sở tổ chức thực hiện; đồng thời có 
văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục đất đai chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi trên nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa để tránh tình trạng mỗi địa 
phương thực hiện một cách khác nhau hoặc không thống nhất giữa các cấp 
ngành tại cùng một địa phương, gây khó cho người dân.
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- Đề nghị các cấp, các ngành sớm thực hiện việc cấp lại GCN quyền sử 
dụng đất cho nhân dân sau dồn điền đổi thửa.

Trên đây báo cáo công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 
2018-2022 trên địa bàn xã; UBND xã báo cáo, Hội đồng nhân dân thành phố xem 
xét chỉ đạo, cho chủ trương./.

Nơi nhận:
- Ban KT-XH HĐND thành phố;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Duy Đăng
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