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KẾ HOẠCH 

Triển khai hỗ trợ các dự án phát triển cơ giới hóa nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022 
 

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát 

triển ngành nghề nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông 

thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định;  

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định; 

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch hỗ trợ các dự án phát triển cơ 

giới hóa nông nghiệp (khâu cấy) trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Hỗ trợ các tập thể, cá nhân một phần kinh phí khi có đầu tư máy cấy lúa 

nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, góp phần bảo đảm thời vụ, tăng hệ số sử 

dụng đất, nâng cao năng suất, giảm thiểu sức lao động, làm thay đổi cách canh tác 

thủ công, từng bước giảm dần diện tích gieo sạ của các địa phương góp phần làm 

giảm chi phí và tăng thu nhập cho nông dân. 

2. Yêu cầu 

 - Sử dụng nguồn kinh phí hợp lý, có hiệu quả nhằm ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. 

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền đẩy 

mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát 

triển sản xuất tại địa phương. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng hỗ trợ 

Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư máy cấy lúa nhằm phát triển sản xuất nông 

nghiệp, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; Hộ gia đình 

hoạt động theo quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu về máy móc đối với dự án được hỗ trợ 

- Máy cấy từ 4 hàng trở lên có xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, liên doanh 
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hoặc do Việt Nam sản xuất đã qua trình diễn thành công, phù hợp với đồng ruộng 

của các địa phương tỉnh Nam Định. 

- Máy cấy lúa đề nghị hỗ trợ: mua mới 100% trong năm 2022 và chưa được 

hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác của Nhà nước.  

3. Mức hỗ trợ cho các dự án 

- Mức hỗ trợ mua máy cấy mạ khay: hỗ trợ tối đa 50% nhưng không quá 150 

triệu đồng/dự án. 

- Hỗ trợ quản lý, kiểm tra, giám sát dự án tại địa phương: Mức hỗ trợ tối đa 

không quá 5% trên tổng kinh phí hỗ trợ cho các dự án. Trong đó, không quá 2% cho 

cơ quan quản lý để kiểm tra, giám sát, nghiệm thu...; không quá 3% cho đơn vị trực 

tiếp triển khai thực hiện dự án để quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát... (nếu có). 

4. Số lượng dự án được hỗ trợ 

Căn cứ vào số lượng đăng ký của các huyện và tình hình kinh phí được giao 

năm 2022, dự kiến thực hiện hỗ trợ khoảng 35 - 40 dự án máy cấy cho các địa 

phương trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

5. Kinh phí và nguồn kinh phí 

- Tổng kinh phí thực hiện năm 2022: 3,0 tỷ đồng. 

- Nguồn kinh phí: theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định. 

6. Thời gian thực hiện 

- Tháng 5: Khảo sát, kiểm tra máy cấy trên toàn tỉnh theo danh sách đăng ký 

đề nghị hỗ trợ năm 2022 của các huyện. 

- Tháng 6, 7: Hướng dẫn các chủ dự án máy cấy đủ điều kiện hỗ trợ lập hồ sơ. 

- Tháng 8: Trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án. 

- Tháng 9: Tổ chức nghiệm thu các dự án máy cấy. 

- Tháng 10: Hướng dẫn và hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán dự án máy 

cấy năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục Phát triển nông thôn 

- Chủ trì kiểm tra, khảo sát thực tế các dự án đề nghị hỗ trợ. 

- Hướng dẫn chủ dự án lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí. 

- Thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị hỗ trợ các dự án để tham mưu, đề 

xuất lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đủ điều kiện hỗ trợ. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu các dự án. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán hướng dẫn chủ dự án thủ tục thanh 

quyết toán. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham gia giám sát tình hình 

thực hiện cam kết của các chủ dự án. 
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2. Phòng Tài chính - Kế toán Sở 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu các dự án. 

- Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán hỗ trợ cho các dự án.  

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện 

- Phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn kiểm tra thực tế máy móc, thiết 

bị của dự án đề nghị hỗ trợ. 

- Chịu trách nhiệm về dự án đề nghị hỗ trợ chưa được hưởng hỗ trợ từ bất kỳ 

nguồn kinh phí nào khác của Nhà nước. 

- Tham gia đoàn nghiệm thu các dự án được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Thường xuyên đánh giá, giám sát các tổ chức, cá nhân tham gia dự án được 

UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí. 

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên về tình hình hoạt 

động của các chủ dự án sau khi được hỗ trợ. 

4. UBND xã có các dự án được hỗ trợ 

- Kiểm tra tính khả thi trong việc thực hiện dự án tại địa phương. 

- Phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn kiểm tra thực tế máy móc thiết 

bị của dự án đề nghị hỗ trợ. 

- Tham gia đoàn nghiệm thu dự án được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Giám sát chủ dự án thực hiện cam kết được ghi trong đơn đề nghị hỗ trợ. 

- Tạo điều kiện cho dự án được nhân rộng tại địa phương. 

 - Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên về tình hình hoạt 

động của các chủ dự án sau khi được hỗ trợ. 

5. Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ thực hiện dự án 

Các tổ chức, cá nhân được hưởng hỗ trợ có trách nhiệm sử dụng đúng mục 

đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ cam kết khi được Nhà nước hỗ trợ. 

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ các dự án phát triển cơ giới hóa nông nghiệp 

(khâu cấy) trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022, đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Nông nghiệp&PTNT các huyện; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Phòng Tài chính - Kế toán Sở; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐÔC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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