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Phụ lục 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO  

CTMT TÁI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÒNG CHỐNG 

GIẢM NHẸ THIÊN TAI, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ 
(Kèm theo văn bản số           /BNN-KH ngày        tháng        năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

1. Tổ chức triển khai 

1.1. Hợp phần 1: Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp (Số liệu chi tiết đề 

nghị báo cáo theo Phụ lục số 01/HP1-CTMT kèm theo) 

a) Hỗ trợ phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi 

- Đối tượng hỗ trợ đã đảm bảo theo Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 

tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ chưa? Nêu khái quát các đối 

tượng được hưởng hỗ trợ của chương trình. 

- Có bao nhiêu dự án được hỗ trợ, với tổng số vốn hỗ trợ (vốn NSTW, vốn 

ODA, vốn khác) là bao nhiêu? đã thực hiện triển khai bao nhiêu dự án? Vốn bố 

trí bao nhiêu? So với phê duyệt tại Báo cáo NCKT đạt được như thế nào (các số 

liệu cần có dẫn chứng cụ thể về số liệu chi tiết theo bảng biểu tổng hợp) 

- Kết quả thực hiện so với mục tiêu cụ thể đề ra, nguyên nhân chưa đạt 

được theo phê duyệt, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. 

- Việc phân bổ nguồn vốn đã phù hợp với cơ cấu nguồn vốn được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt (về mức vốn, nguồn vốn, thời gian phân bổ…) 

b) Hỗ trợ hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng quy 

trình kỹ thuật tiên tiến, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm 

- Đối tượng hỗ trợ đã đảm bảo theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 

9 tháng 01 năm 2012, Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 

2013, Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012, số 575/QĐ-

TTg ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ chưa? Nêu khái quát 

các đối tượng được hưởng hỗ trợ của chương trình. 

- Có bao nhiêu dự án được hỗ trợ, với tổng số vốn hỗ trợ (vốn NSTW, vốn 

ODA, vốn khác) là bao nhiêu? đã thực hiện triển khai bao nhiêu dự án? Vốn bố 

trí bao nhiêu? So với phê duyệt tại Báo cáo NCKT đạt được như thế nào (các số 

liệu cần có dẫn chứng cụ thể về số liệu chi tiết theo bảng biểu tổng hợp) 

- Kết quả thực hiện so với mục tiêu cụ thể đề ra, nguyên nhân chưa đạt 

được theo phê duyệt, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. 

- Việc phân bổ nguồn vốn đã phù hợp với cơ cấu nguồn vốn được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt (về mức vốn, nguồn vốn, thời gian phân bổ…). 
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c) Hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp 

- Đối tượng hỗ trợ đã đảm bảo theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 

tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ chưa? Nêu khái quát các đối 

tượng được hưởng hỗ trợ của chương trình. 

- Có bao nhiêu dự án được hỗ trợ, với tổng số vốn hỗ trợ (vốn NSTW, vốn 

ODA, vốn khác) là bao nhiêu? đã thực hiện triển khai bao nhiêu dự án? Vốn bố 

trí bao nhiêu? So với phê duyệt tại Báo cáo NCKT đạt được như thế nào (các số 

liệu cần có dẫn chứng cụ thể về số liệu chi tiết theo bảng biểu tổng hợp) 

- Kết quả thực hiện so với mục tiêu cụ thể đề ra, nguyên nhân chưa đạt 

được theo phê duyệt, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. 

- Việc phân bổ nguồn vốn đã phù hợp với cơ cấu nguồn vốn được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt (về mức vốn, nguồn vốn, thời gian phân bổ…). 

d) Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

- Đối tượng hỗ trợ đã đảm bảo theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 

19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ chưa? Nêu khái quát các đối tượng được 

hưởng hỗ trợ của chương trình. 

- Có bao nhiêu dự án được hỗ trợ, với tổng số vốn hỗ trợ (vốn NSTW, vốn 

ODA, vốn khác) là bao nhiêu? đã thực hiện triển khai bao nhiêu dự án? Vốn bố 

trí bao nhiêu? So với phê duyệt tại Báo cáo NCKT đạt được như thế nào (các số 

liệu cần có dẫn chứng cụ thể về số liệu chi tiết theo bảng biểu tổng hợp) 

- Kết quả thực hiện so với mục tiêu cụ thể đề ra, nguyên nhân chưa đạt 

được theo phê duyệt, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. 

- Việc phân bổ nguồn vốn đã phù hợp với cơ cấu nguồn vốn được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt (về mức vốn, nguồn vốn, thời gian phân bổ…). 

1.2. Hợp phần 2: Hỗ trợ phòng chống giảm nhẹ thiên tai (Số liệu chi tiết 

đề nghị báo cáo theo Phụ lục số 02/HP2-CTMT kèm theo) 

a) Hỗ trợ củng cố, tu bổ hệ thống đê sông, đê biển; công trình phòng chống 

úng ngập, triều cường. 

- Đối tượng hỗ trợ đã đảm bảo theo Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 3 năm 2006; Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009; Quyết 

định số 2068/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và 

các quyết định hỗ trợ công trình phòng chống úng ngập, triều cường chưa? Nêu 

khái quát các đối tượng được hưởng hỗ trợ của chương trình. 

- Nêu khái quát các dự án, nội dung hỗ trợ (đã thực hiện bao nhiêu dự án? 

Vốn bố trí bao nhiêu? So với phê duyệt tại Báo cáo NCKT đạt được như thế 

nào), các số liệu cần có dẫn chứng cụ thể về số liệu chi tiết theo bảng biểu tổng 

hợp. Kết quả thực hiện so với mục tiêu cụ thể đề ra, nguyên nhân chưa đạt được 

theo phê duyệt, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. 
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- Việc phân bổ nguồn vốn đã phù hợp với cơ cấu nguồn vốn được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt (về mức vốn, nguồn vốn, thời gian phân bổ…). 

b) Hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa, khắc phục thiên tai, hạn hán, 

xâm nhập mặn và cung cấp nước ngọt trên các đảo đông dân cư 

- Đối tượng hỗ trợ đã đảm bảo theo Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 03 

tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định hỗ trợ khắc phục 

hạn hán thiên tai, xâm nhập mặn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các quy 

định hiện hành chưa? Nêu khái quát các đối tượng được hưởng hỗ trợ của 

chương trình. 

- Nêu khái quát các dự án, nội dung hỗ trợ (đã thực hiện bao nhiêu dự án? 

Vốn bố trí bao nhiêu? So với phê duyệt tại Báo cáo NCKT đạt được như thế 

nào), các số liệu cần có dẫn chứng cụ thể về số liệu chi tiết theo bảng biểu tổng 

hợp. Kết quả thực hiện so với mục tiêu cụ thể đề ra, nguyên nhân chưa đạt được 

theo phê duyệt, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. 

- Việc phân bổ nguồn vốn đã phù hợp với cơ cấu nguồn vốn được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt (về mức vốn, nguồn vốn, thời gian phân bổ…). 

1.3. Hợp phần 3: Hỗ trợ ổn định đời sống dân cư (Số liệu chi tiết đề nghị 

báo cáo theo Phụ lục số 03/HP3-CTMT kèm theo) 

- Đối tượng hỗ trợ đã đảm bảo theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 

tháng 11 năm 2012, Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 

2014, Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ chưa? Nêu khái quát các đối tượng được hưởng hỗ trợ của chương 

trình. 

- Nêu khái quát các dự án, nội dung hỗ trợ (đã thực hiện bao nhiêu dự án? 

Vốn bố trí bao nhiêu? So với phê duyệt tại Báo cáo NCKT đạt được như thế 

nào), các số liệu cần có dẫn chứng cụ thể về số liệu chi tiết theo bảng biểu tổng 

hợp. Kết quả thực hiện so với mục tiêu cụ thể đề ra, nguyên nhân chưa đạt được 

theo phê duyệt, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. 

- Việc phân bổ nguồn vốn đã phù hợp với cơ cấu nguồn vốn được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt (về mức vốn, nguồn vốn, thời gian phân bổ…). 

2. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Nêu chi tiết các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến việc thực hiện 

chương trình; 

- Công tác chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; chủ trì, phối 

hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

thực hiện Chương trình; 
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- Việc tổng hợp và xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm đối với các 

mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 

tổng hợp; 

- Việc chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung, 

xây dựng mới các chính sách, bảo đảm cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra 

của Chương trình (việc tham mưu ban hành văn bản để kịp thời sửa đổi những 

vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện); 

- Công tác phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc 

phân bổ nguồn lực, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án 

thuộc Chương trình. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

Việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình; định kỳ tổ chức 

sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình chưa? 

4. Đánh giá về các kết quả đạt được so với mục tiêu của chương trình 

Đánh giá cụ thể các kết quả đạt được đến thời điểm kiểm toán, các số liệu, 

đánh giá cần có minh chứng cụ thể, chi tiết; đánh giá theo từng hợp phần, từng 

nội dung hỗ trợ, từng mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể theo Quyết định 

923/QĐ-TTg phê duyệt chương trình. 

5. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và xác 

định trách nhiệm để xảy ra tồn tại, hạn chế 

Nêu cụ thể những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, từ giai đoạn 

lập nhu cầu, trình thẩm định, phê duyệt đến tổ chức triển khai, tổng kết, đánh 

giá việc thực hiện chương trình. Từ đó xác định rõ nguyên nhân khách quan, 

chủ quan và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. 

6. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị 

Nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (về nguồn 

vốn, về cơ chế chính sách, về chồng chéo với các chương trình, nhiệm vụ 

khác…). Từ đó đề xuất kiến nghị nhằm khắc phục, tháo gỡ. 
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