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Till xA NGBI S4N 

CONG HOA xA HO! CIEEJ NGIIIA VIET NAM 
Dôc lap -Tur do — I1anh phüc 

Nghi Son, ngày 16 tháng 12 nám 2020 S: 4180  /UBND-KT 

V/v báo cáo kt qua trã 1ii cMt 
vâñ cüa HDND thj xã 

KInhgfri: Hi dng than dan thi. xã Nghi Scm. 

Thirc hin Cong vn so 262/CV4IDND ngày 2/1212019 cüa HDND 
huyên Tinh Gia ye thông bao kêt man cua Chu tich HDND huyên ye phiên cMt 
van va xem xét viêc tra im chat van tai kr hop thu 14 HDND huyên khoa XIX 
D6i vái tInh trgng nông dan bó ru5ng hoang'không to chzc san xuát 114 tyc gia 
táng, Các mO hInh san xuth nOng nghip t c1uc triên khai thwc hin không hiu 
qua UBND thj báo cáo kt qua cu th thu sau: 

I. Tmnh hmnh và kt qua san xuât ngành trng trt nàm 2020 
1. Tmnh hInh sin xut 
San xut nông nghip ngành trng tr9t con gp nhiêu khó khàn do din 

bin ciia thii tit, djch bnh, sir chuyn djch co cu lao dng hr nông nghip 
sang cong nghip do slr phát trin manh  me trong khu kinh t nghi son có ithiu 
dir an cthi hr và di váo hoat dng trên dia bàn, ã thu hiit nhiu lao dng hr nông 
nghip sang phi nông nghip. Dc bit trong näm 2020 han han kéo dài, nhiu 
din tich vi müa không san xut duçrc. Nlnrng duâi s%rlãnh do, chi dto cia cap 
üy, chInh quyn hr thj xä dn các xã, phung và nhân dan khc phiic kho khan 
cia dt duc kt qua nht djnh. 

2. V cOng tác linh dw, clii d(zo 
Ngày 17/10/2019 UBND huyn Tmh Gia (nay là UBND thj xii Nghi Son) cia 

ban hành Quyt di.nh  s 6912/QD-UBND v phi.rcmg an san xuAt trng trçt cá 
näm 2020 và trin khai sãu rng cho toàn th can b) cbX ch& các xa, phuing và 
nhân dn giao chi tiêu v din tIch, näng sut và san lucrng cho các loai cay 
trng chInh cho cá näm và hrng vii san xut cho các xã, phumg và có giãi pháp 
ci th khc phic khó khn trong san xut, dng thii 4n dng nhân dan san xut 
100% din tIch canh tác vi chiêm xuân (trên 9.200 ha), phn du không d 
nông dan bO rung san xut trong vi chiêm xun. Ban hành K hoach san xut 
vi dông và có co ch M trq khuyn khich san xut vi dông näm 2020 - 2021 
cho các xã, phithng san xut ngô, khoai tây lien kt dat  các tiêu chI ma UBND 
tinh ban h?rnh. 

UBND thi xã Nghi Son cia ban hânh Quyêt djnh so 820/QD-U]3N]) ngáy 
2 1/01/2020 v K hoach hnh dng thrc hirt*1gh quyêt cña Tirih üy, JIDND, 
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UBND tinh, Thj üy, HDND thj xä v nhim vi phát trin kinh M - xã hi va tMp 
titc thrc hin K hoach s 142/KH-UBND ngày 02/7/2019 v vic thuc hin 
Ngh.j quyt s 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 cña Ban Chip hành Dãng b tinh v 
tIch ti, tp trung dt dai d phát trin nông nghip quy mô ion, cong ngh cao 
dn näm 2025, djnh lnthng dn näm 2030; UBND Thj kin ton ban chi dao san 
xut và phông cMng djch bnh trên cay trng v.t nuôi nãm 2020. Ban hành 
cong van s 1 108/UBND - NN ngày 15/4/2020; cong van s 1278/UBND - NN 
ngày 29/4/2020 tang crôn(chi dao  san xut nông nghip, tIch tii dt dai; cong 
van s 30121UBND - NN ngày 18/9/2020; cong van so 3412/IJBND - NN ngày 
19/10/2020 v giao chi tiêu tich tii rung dt d san xut nông nghip quy mO 
iOn, cong ngh cao giai do?n 2021 - 2025. 

3.Khquáditdiqrc nâm 2020 
* Dcii vol dnh frqng nông dan bO rw5ng hoang khóng to ch&c san xudt 
UBND thj xã dã tp trung chi do chuyn djch c cu cay trng vào san 

xut dixçrc mO rng cd cu xuân muon,  m1a sOm bng các ging láa näng sut, 
chit luqng chim trên 85% din tIch, tang 6,25%, náng sut hia yang thãm canh 
bmnh quân len 60 t'ha. Ttng san krqng luang thirc dt 5 1.323 tn bng 93,3 % 
KH, San luqng lac vO dt 6.084 tn bang 101,4 % KH, mt s mô hmnh san xut 
dxçc duy tn và phát trin. Tuy nbiên trong san xutt ngânh trng trçt mt s h) 
dan vn không mn ma vOi dng rung. Ngày 18/9/2020 UBND thj xã CO van bàn 
s 3012/IJBND - NN yêu c,u các xa, phuOng rà soát din tIch khOng san xut vâ 
quy hoich du tu Cd sO h tng cho viing san xut theo hir0ng cong ngh cao trên 
dja bàn các xã, phithng giai do?n  2021 - 2025 d báo cáo UBND Thj xã. Theo s 
1iu báo cáo cUa 26 xã phithng din tIch gieo trng không san xut 759,1 8ha, 
giám 176,95 ha, din tIch san xut do htn không cho thu hoich trên 700 ha. (cO 
phy lye chi tiit kern theo,). 

* Các mô hInh sánxuát nông nghiç p (chuyn di mô hmnh san xut gn v&i 
tIch ti dat dai). 

Tip tiic thrc hin k hoach  hành dng s6: 142/KH-UBND ngày 02 tháng 
7 nàm 2019 cüa UBND huyn linh Gia (nay là thj xã Nghi Scm)v ká hoach 
hành dng thuc hin Nghj quyt s 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 cia Ban Chp 
hãnh Dãng b tinli v tIch tij, tp trung dt dai d phát trin nOng nghip quy mO 
iOn. Dn nay các xã, phithng dã thirc hin tIch t dt dai dirqc 150 ha, trong dO 
NTTS 80 ha, dt liia, rau màu 50 ha, chán nuoi 20 ha, Các mô hInh tIch ti dt 
dai trên dt trng ha tp trung tai  xã Tan Trithng, h ông Lê Van Thi tIch tt1 c1t 
dai 12 ha, san xut hia 2 vi cho thu trên 100 tAn thóc thuoiig pMm, anh Trn 
Van Dng xã Thanh Thiy tIch ti 60 ha dt nuOi trng thñy san nuOi torn the 
chãn trng theo htrOng cOng nghip và cOng ngh cao, gia dinh anh Lê Nht 
Thäng phuOng Hãi Ninh tIch ti 20 ha chàn nuôi lqn huOng nô các mô hInh tich 
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ti bithc du dã cho kt qua san xut hang hóa dt hiu qua kinh t cao hcm so 
vói san xut vri din tich thó, math m1in, vic üng dung các tin b khoa hoc 
k5 thut thun lqi hcyn, san pMm hang hóa có s luvng lan, d tiêu thii. Mt s 
mô hInh dA üng diing cong ngh cao trong san xut nhu trng rau thñy canh tai 
xa Hâi Nhân, trng dua lê Kim bang Han trong nhà hthi tai xã Các Scm, 
Nguyen Bmnh. 

II. Nguyen nhân cüa nhfrng khó khän 
1. Nguyen nhân dit nông nghp bó vt và ho hoang không san xuiL 
Trong thaigian qua din tich c1t bô hoang 1 vi và 2 vi dã giãm, din tich 

không san xuât có the chia lam hai loi, loai khó san xuât do do .ngp iing và 
diii tIch Co th san xut nhixng không san xut do hiu qua kinh t thp. 

- Nguyen nhân dat bj bO hoang: 
+ Din tIch dt hai km b& vii (vii mña): Hu ht là din tIch dt km dng 

sâu, yen song, san xut vii müa gp nhiu Mt lçri nhir du viii hn han, giira vi và 
cui vii mixa bão, sâu bnh do do hiu qua lcinh t tMp. 

+ Din tIch dt hai km bO hoang Ca nãm: Day là din tich chãn van san ti 
các r9c xen khu dan cu, ngoài chirc näng dt hai hua, các rçc San cOn là tric tiêu 
rnxâc trong các khu dan ci.r, trong nhfing nãm gn day các thôn, xã thiic hin cüng 
bOa du&ng giao thông nông thôn, lien xã, khi mua ian nixvc chi lieu qua các cng 
nhO do dO không dam bào tiêu lam thit hi dn dn các h nông dan không san 

xut, chü yu i phuang Nguyen Binh, xã Hài Nhan. 
+ Din tIch dt mu bO hoang: Do thu hi các dir an trong Khu kinh t 

Nghi Scm dk dn ha tang phic vi san xut bj phá vc nhir kênh muang, M dp, 
giao thông. . . dn dn khO khAn cho du tu san xut, chñ yu các phintng Mai 
Lam, Hãi Thung, xã Ting Lam va mt s xa khác. 

2. Khó k/ian trong vic tIch ty it& dai d thyc hin các mô hlnh. 
Mc dü thj xã Nghi Scm dã tp trung chi dao  nhixng tInli trng dt san xut 

nông nghip vk cOn nhO lé, math mün, quy mô nông h là chü y&i, san xut 
theo chui giá tn gn vâi tiêu thii san phm, chua có doanh nghip du lit vao 
nông nghip nên cOn thiu bn vüng. 

Tn duy ciia mt bO phân can bô quán l' và nông dan chm d& mai, vn 
cO tam i giü dat, hiu bit v Li4t  Dt dai clla ngixOi dan cOn han  ch. 

Chua cO quy hoach tng th và quy hoach vilng san xuât nông nghip, 
ngu&i dan vn CO lit tuâng trông ch& hithng lçii t1r bi thithng tir dt san xut 
nông nghip thu hi cho các dij an. 

Biên di khI hu ngày càng circ doan và khó lu?mg, trong khi san xut 
nông nghip ngành trng trot phi thuc n1iiu vào thiên nhiên, do 4y doanh  
nghip chua m?nh dan du lit vào san xut nOng nghip, do dO dAu ra cüa san 
pMm nOng nghip thiu n djnh. 
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HI. Các giãi pháp thirc hin 
EM giãm dn din tIch rung bô hoang, bô vi và trin khai thirc hin có 

hiu qua các mô hInh san xut trong nông nghip cn thrc hin các giái pháp sau: 
1. Cong tác tuyên truyen. 
T chüc quán trit dn can b, dãng viên, các doanh nghip và nhãn dan 

trong thj xã v các chü tnxcrng cüa Dàng, chInh sách cüa nhà nu&c v tich ti 
rung dt d phát trin san xut quy mô lan thrc hin tái ca cu ngành nông 
nghip ctn nàm 2025 và nhüng nàm tMp theo, theo hiràng nâng cao hiu qua, 
khã nang cnh tranh và phát trin bn v1rng, xác dnh vic tIch tii, tp trung 
rung dt là khâu dt phá trong san xut nông nghip cã tnthc mt và lâu dai. 

Tuyên truyn vn cIng nông dan thrc hin tIch ti rung dt trár1h tmnh 
trng san uAt manh m1n, nhö lé; san xut không hiu qua song vn không chuyn 
nhuçmg, không cho thuê, không gop dt d t chi'rc san xut có hiu qua 

2. Giãipháp quy hoich. 
Trên cci sâ quy hoach tng th phát trin kinh t - xã hi cña th1 xã dn 

näm 2020, tm nhIn dn 2030, tián hành rà soát, diêu chinh, b sung quy hoch 
dã phê duyt, b sung các quy hoach m&i trong do tp trung vào quy hoch các 
vüng chuyên canh san xut nông nghip; các dim, các yang quy hoach cho 
chàn nuôi tti các xã Co quy hoch dim, vüng phát trin chãn nuôi; quy hoch 
các ng nuôi trng thiiy san. 

3. Gidipháp vêpháp lj. 
Can cü quy hoach 1699/20 1 8/CP ngày 07/12/2018 cüa Chinh phñ v vic 

phê duyt diu chinh, m& rng quy hoich chung xây drng Khu kinh t Nghi 
Scm, tinh Thanh Hóa dn nãm 2035 tm nhIn dn 2050 d khuyn khich các ho 
thixc hin tIch tii dt dai lâu dài d th1rc hin các mô hInh san xut, di vâi din 
tIch n&m trong quy hoach nhung chua thirc hin các dir an thI khuyn khich vic 
cho thuê dt, cho muçin dat, du thu dt cong Ich có thai han  d thirc hin cac 
mô hinh tng hqp nhu trng tr9t kt hcp chãn nuOi, nuoi trng thñy san. 

Thirc hin vic thu di dt theo Lust  dt dai di v&i các din tIch không 
sü dmg theo khoán h Diu 64 Lust  dt dai 2013. 

(TrIch Diu 64, khoán h: Dt tróng cay hang nárn khOng du-çic sz't dyng 
trong thôi hqn 12 tháng lien tuc, daAt  tráng cay Mu nám khOng dtrcrc sz dyng 
trong thai hgn 18 tháng lien tyc, dt trng rfrng không ducrc th dyng trong thai 
hgn 24 tháng lien tyc). 

Xây ding, ban hành hu&ng dn các thu t11c hành chInh v chuyn nhuvng, 
cho thuê, gop dt; v chuyn di ca cu cay trng, 4t nuôi; thU tic giao dt, cho 
thuê, muqn dat, chuyn dti quyn si'r dpng dt nông nghip; thU tijc v du tir, 
thuc thm quyn quãn l cUa trng cp mt cách rihanh gcn theo hu&ng don giãn 
hóa các thU tiic, tio thun lçi cho ngii&i dan, t chüc, doanh nghip thrc hin. 
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KT. cim TICH 
CfflJ TICH 

Van Nlrim 

4. Giáiphápphátirin HTX, tiJ hgp tác 
Râ soát, dánh giá durng v tinh hinh däng k'i kinh doanh, tmnh hInh hoat 

dng cüa các HTX, th hp tác trên dja bàn, giãi th các hqp tác xA hot dng 
không hiu qua. Tp trung cong tác dào tao, nâng cao nàng hic quãn trj, quãn 1, 
nAng lirc  KHKT, nãng hrc thj tnthng cho can b HTX và t trtxàng các t hçp 
tác tir do diu hành theo hu&ng ca cu bO may quan 1 gun, Iinh hot và nng 
dng. Dng thii các HTX, t hqp tác có th mi rng ngành, ngh trong các lThh 
vi1c dja phrnmg có thá minh vra nhm vira nãng cao thu nhp, vüa giãm rài ro. 

Phát trin cac hmnh thrc hqp tác lien k& cia ding, phil hqp, hmnh thành chui 
giá fri tii san xut, ch bin dn tiêu thii san phtm dam bão an toàn chit luxing. 

5. Thu hat doanh nghip diu itt vào linh vrc nông nghip, tang cwông 
lien kêt doanh nghip và h5 nông dan 

Tip tic trin khai thrc hin t& Nghj quyt s 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 
cUa Ban Chap hành Tinh Uy v tàng ciimg sir lnh  dao  cila Dàng Irong vic cái 
thin môi trithng du fix kinh doanh và Ching trInh hành dOng  cña UBND tinh ye 
cãi thin chi s6 nàng l?c  crnh Iranh cUa tinh, d to mt môi trtthng du fix canh 
tranh, lành mmh cho doanh nghip yen tam du fix vào nông nghip, nông thôn. 

Djnh k' hang 11am t chirc gp gä, kêu goi, thu hut di vci các doanh 
nghip du fix vào nông nghip. Cong thai các san phm chü lirc, san phm có 
iiu th mi tiên phát trin, (kin giãn các thu tiic hành chinh và giâi quyt nhanh 
các thu tic hãnh chInh Co lien quan dn tIch tii rung dt, nhung phãi dam báo 
dung quy dinh. 

6. Giáipháp ye k/iou h9c cong ngh 
Uu tiên du tu phát trin KHCN và tang cuing khã n5ng áp ding KHCN 

trong san xuât nông nghip. Coi KHCN là nhân t chInh cho tang trtr&ng nông 
nghip, kt hqp vâi di mài t chirc san xut d dam báo phát trin n djnh; 

Khuyn khIch chuyn di mô hInh san xut til dt liia hiu qua thp sang 
cãi tio trng lüa kt hcp nuoi trng thüy san và nuôi gia cm. 

Trén day là báo cáo kt qua chit vtn v vic nông dan bO rung thông 
san xut va thirc hin cac mô hInh san xut nông nghip thông hiu qua, d nghj 
HDND Thj xã xem xét, quan tam.!. 

Noi nhân: 
- Nhii trên 
- Ltru: VT. 
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Phi ilic:  Tang hçp d1ntIch dt trng lüa và hoa màu bô hoang, bô v  nAm 2019 và nàm 2020 

TT Don vi 

Din tich bö hoang, bô vi nãm 2019 (ha) Din tich bô hoang, bô vu nAm 2020 (ha) 

Ca nAm V xuân Vi) thu mña Ca näm Vu xuân Vi) thu müa 
Vii 
dông 

Lüa 
Hoa 
màu Lüa 

Hoa 
màu Lila 

Hoa 
man Lüa 

Hoa 
man Lüa 

Hoa 
màu Lüa 

Hoa 
màu 

Hoa 
man 

1 DnhHái 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 

2 HáiNhãn 42 0 42 25 2 10 2 15 0 0 

3 HáiNinh 20 0 2 18 37.9 5.1 18.2 2.1 19.7 3 0 

4 PhüLâm 8 0 8 0 200 0 0 0 0 200 

5 NinhHâi 26 25.8 26 25.8 0 3.9 0 1.3 0 1,3 1.3 

6 TânDân 16.4 0.7 16.4 0.7 9.7 5.9 3.6 3.1 6.1 2.8 0 

7 Các San 11.25 8.53 1.85 5.45 9.4 3.08 0 0 0 0 0 0 0 

8 MaiLâm 17.5 15 4.5 7 13 8 31 24 23 0 8 0 24 

9 HâiYn 3.5 5 0 5 3.5 0 0 0 0 0 0 0 

10 NguyênBInh 124 34.24 42 21.24 82 13 51 5 16 5 35 0 0 

11 Thanh Thüy 4.7 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 

12 Ng9cLTnh 17.37 2.05 3.57 0.75 13.8 1.3 17.32 13.5 3.57 4.5 13.75 4,5 4.5 

13 BInhMinh 42.91 63.96 11.05 5.41 31.86 58.55 7.13 16.47 2.42 6.57 4.71 5.15 4.75 
14 Tan Trithng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 HáiChâu 0.75 0.15 0 0.75 0.15 0 0 0 0 0 0 0 
16 Tru&ngLam 0 0 4 37.5 2 11.5 2 13 13 
17TnhHãi 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
18 HáiAn 20.3 15.2 10.2 7.8 10.1 7.4 6 19.7 1.6 6.7 4.4 6.5 6.5 
19 XuãnLãm 68.8 31.4 24 17.4 44.8 14 0 0 0 0 0 0 0 
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20 TrücLãm 153.7 29 1.6 3 152.1 26 35 0 0 0 35 0 0 
21 TiingLãm 64 34.3 25 3 39 31.3 12.94 21.96 0 0 12.94 21.96 0 
22 Pliü Scm 0.8 0.7 0.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 
23 HáiJjnh 15.8 2.1 3.2 12.6 2.1 17 51 0 1 17 35 15 

24 HáiHôa 22 15 7 4 15 5 6 

25 Thanh Scm 5.26 51.46 2.04 18.9 3.22 16.28 16.28 

26 Anh Scm 5.44 0 0 0 5.44 0 0 

Tong cong 664.78 271.13 128.97 76.05 535.81 195.08 286.69 472.49 89.43 66.67 197.26 114.49 291.33 
TOng din tIch giao trOng bô hoang, bô viii näm 2019: 935,91 ha; näm 2020: 759,l8ha (nàm 2020 giám 176,73 ha so vâi näm 2019) 
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