
U'( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRJ Dc Ip — Tir do — Hinh phüc 

S:A94ITTr-UBND Quáiig Trj, ngày  ,fl-tháng 11 nám 2021 

T TRINII 
D nghj ban hành Ngh quyt Quy djnh v shrçvng 

va che dç, chinh sach doi voi nhan vien khuyen nong va nhan vuen thu y 
xã, phung, thl trn trên dja bàn tinh Quãng Tn 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII, k h9p thi'r 6. 

Thirc hin quy djnh cüa Lut ban hành van bàn quy phm pháp lut näm 
2015; Nghj quyêt so 69/NQ-HDND ngày 18/6/2021 cüa Hi dông nhãn dan tinh 
ye vic thông qua ké hoch to ch'irc các k' hçp thuông l cüa Hi dông nhân dan 
tinh näm 2021; Uy ban nhân dan tinh kInh trinh Hi dông nhân dan tinh khóa 
VIII, k' h9p thir 6 ban hành Nghj quyêt Quy djnh ye so luçing và chê d, chmnh 
sách dOi vâi nhân viên khuyên nông và nhân viên thu y xã, phung, thj trãn trên 
dja bàn tinh Quãng Tn, vâi các ni dung chInh nhu sau: 

I. S1 CAN THIET BAN HANH NGH! QUYET 
Quãng Trj là tinh v&i hon 70% dan cix sang vâi ngh nông, trong nhftng 

närn qua, san xuât nông nghip cüa tinh gp nhiêu khó khàn do ành hu&ng cüa 
biên dôi khI h.u, han  han, bao - lü xuât hin lien tic gâythit hai  nng cho san 
xuât nOng nghip và dcvi song nhân dan. Ben canh  do, nhiêu dôi tixçlng djch bnh 
mi trên cay trông, 4t nuôi xuât hin và lay lan nhanh, cüng vth bnh djch 
COVID-19 dä ãnh huàng và tác dng l&n den kinh tê - xã hi, di song cüa 
ngu&i dan. 

Tuy nhiên, vói sir chi dao  kjp thii, sâu sat cüa Tinh üy, sir quan tam chi dao 
cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn và các co quan Trung uong, cüng 
vâi quyêt tam cüa chInh quyên các cap và sr dông tInh hrnmg üng cüa nhân dan 
nên san xuât nông nghip tinh nhà vin dat  duçic nhiêu kêt qua tIch circ. Nhiêu 
mô hInh nông nghip irng diing cong ngh cao, nông nghip hüu co, canh tác tr 
nhien va lien két trong san xuât tiêu thii san phâm duqc hInh thành, thu nhp và 
di song cUa ngu&i dan vüng nOng thôn ngày càng duc cài thin; b m.t nông 
thôn có nhiêu dOi miii. Tôc d tang giá tn san phâm nOng nghip giai doan 2016 
- 2020 là 3,82%; san krqng luong thirc dat  28,8 vin tan vào nàm 2020 cao hon 
näm 2017 là 3,1 van  tan; chàn nuôi theo huO'ng trang trai t.p trung gàn vOi an 
toàn sinh h9c, linh virc chàn nuôi lien tue thng vi toe d 4,84%/nàm giai doan 
2010-2019; co câu tang tü 13,8% näm 2010 tang len 17,1% näm 2019. 

Thành tiru do có sir dóng gop tIch circ cüa 11rc luçmg khuyen nông và thu y 
co s&. Sau khi duc kin toàn theo Nghj quyêt so 04/201 7/NQ-HBND ngày 
23/5/20 17 cüa HDND tinh ye vic kin toàn mng luth khuyen nOng và thu y co 
sâ tinh Quáng Trj giai doan 2017 - 2020, mng luói khuyên nông yà thu y co s& 
dã có nhieu dóng gOp quan trng vào thành cong trong san xuât nOng, lam, ngu 
nghip và xây dirng nOng thOn mOi cüa tinh nhà, day là lirc luçing nông cot, là 
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cánh tay dc hrc, là cu nM tin cy gita Ca quan nhà nuóc, cci quan nghiên cfru 
khoa h9c vi h nông dan; là lirc luqng tu van, phô biên, cung cap thông tin, 
chuyên giao tiên b khoa h9c k thut, phô biên các chü tnrang chInh sách cüa 
Dâng, Nhà nuéc den ngi.thi dan nhanh, kjp th?ñ và mang lai hiu qua cao. 

Thông qua hrc h.rçmg khuyên nông và thu y Ca sôdâ tuyên truyên, hithng 
dn các bin pháp phông chông djch bnh trên cay trông, 4t nuôi, thüy san, 
khäc phic thit hai  do thiên tai gay ra; thông tin thj trithng nông san, lien kêt 
tiêu thii san phâm cho nông dan; huóng dan k5 thu.t dê xây dirng và nhân rng 
các mô hInh san xuât nông nghip có frng d%in tiên b khoa h9c k5' thut; các 
cay, con mi dat  hiu qua kinh té cao, gop phân tang näng suât và chat hrqng 
san phâm, nâng cao giá trj gia tang trong san xuât nông lam ngu nghip; giám 
thiêu thit hai  do  dlch  bnh gay ra, tao  ra san phâm an toàn, nâng cao thu nhp 
cho ngir?ñ dan nông thôn, thirc hin tái ca câu ngành nông nghip và xây drng 
nông thôn mâi ben vng trong giai don mài. 

Nghj quyêt so 04/2017Q- triên khai thirc hin không nMng mang 
lai hiu qua kinh tê và con mang 'ai  hiu qua ye mt xâ hi nhu: Gop phân xóa 
dói, giàm nghèo; giãi quyêt vic lam, on djnh an ninh trt tr, an toàn xã hi, tang 
thu nhp cho ngu?i lao dng; tiêp ti1c chuyên biên nhn thüc cho bà con nông 
dan trong vic áp diing tiên b khoa hçc k5 thut mri vào san xuât nông, lam, 
ngiz nghip, dc bit là bà con ô vüng mien nüi, vüng sâu, vüng xa, dan tc thiêu 
so; gop phân lam sach  môi tnthng sOng, darn bão an toàn v sinh thixc phâm, bão 
v sirc khoê cong dông; thu hut duc nguôn nhân lirc có chat luqng cao, &rc 
dào tao tai các tnthng dai  h9c ye cong tác tai  dja phi.rang, tao  nguôn can b kê 
cn có trInh d, duçic rèn 1uyn thi'r thách qua cOng vic thrc tiên cho dja 
phumg, di ngü nay dã tham muu cho länh dao  Uy ban nhân dan các xã trong 
vic chuyên giao các tiên b khoa h9c k5 thut mâi, thông tin thj trizing nOng 
san, lien kêt tiêu th san phâm cho nông dan. Thông qua khuyên nông dâ phát 
hin nhUng nut that cüa ngành nông nghip, d&i song nOng thôn, nông dan, b&i 
khuyên nOng có h thông rng khap, rat sâu sat, näm bat tam tu nguyen v9ng 
khó khän cüa nông dan. Theo do khuyen nông không chi CO tác dng den ngui 
nông dan ye mat k thut, ma cOn can truyên thii Ca ye van hóa, xa hi gàn vri 
dO'i song cüa ngiIii dan, nâng cao nãng hrc cong dông cho dan ci.r nông thôn. 

* Dê thirc hin thäng lçii các miic tiêu cUa Nghj quyêt Dai  hi Dãng b tinh 
lan thu XVII, Uy ban nhân dan tinh dâ chi dao  ngành Nông nghip và Phát trien 
nông thôn xây drng nhiêu chixang trInh hành ding và các giãi pháp cv the dê 
trien khai thirc hin. Trong dO, vic xay drng Nghj quyêt Quy djnh ye sO hrqng, 
và chê d, chInh sách dôi vài nhãn viên khuyên nông và nhân viên thñ y xa, 
phuing, thj trân trên dja bàn tinh Quãng Trj trong thai gian tâi theo huàng kê 
thira Nghj quyêt 04/2017/NQ-HDND ngày 23/5/20 17 cüa Hi dông nhãn d 
tinh nhäm khäc phiic nhng tOn tai han chê trong thai gian qua, phát huy vai trO 
tIch circ trong hoat dng khuyn nOng va thu y, dtra nhanh tiên b khoa h9c k 
thut, phát triên san xuât, han  chê và giãm thiêu thit hai  do djch bnh tü cci sâ, 
dông th?yi dam báo an toàn thirc phâm, báo v suc khoé cong dông, nãng cao thu 
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nhp cña nguài dan nông thôn, thrc hin Tái co cu nganh Nông nghip và xây 
drng nông thôn mâi ben vfrng trong giai doan mâi là rat can thiêt. 

II. MJC Di CH, QUAN DIEM xA D1rNG DI THAO NGH QUYET 
1.MicdIch 
- Xây drng nhân viên khuyên nông (NVKN) và nhân viên thu y (NVTY) 

xã, phu&ng, thj trân có dü nàng lirc de hoàn thành nhim vii khuyên nông, bão 
v th1rc 4t, chän nuoi và thu y ti co s trong giai don mdi. 

- Quy djnh ye so krcng và chê d, chinh sách cho NVKN và NVTY cap xà, 
phixng, thj trân trên dja bàn tinh nhäm dam bão tInh thông nhât trong to chirc 
và hoat dng. 

2. Quan dim 
- Cac quy djnh cüa Nghj quyêt phãi dam bão tInh hçrp hiên, hç'p pháp, tInh 

thông nhât cüa h thông pháp 1ut; t5ng cung hiu lirc, hiu qua quãn l nhà nrróc. 
- Dam bào trInh tsr, thu tiic xây dimg, ban hành van bàn quy phm pháp 

lu.t theo quy djnh Lust  Ban hành van bàn quy phm pháp lut. 
- Quy djnh ye so luçing và chê ct, chInh sách cho NVKN và NVTY cap 

xâ, phithng, thj trân trên dja bàn tinh phü hçp vâi tInh hInh mOi hin nay và 
giãm chi ngãn sách cüa tinh hang näm. 

- Xây drng nhân viên khuyên nông, nhân viên thu y là nguii hot dng 
không chuyên trách & cap xã. 

III. QUA TRINH XAY DuNG DV  THAO NGH! QUYET 
Dr thão Nghj quyêt dä dixçic danh giá tác dng chInh sách; dng tâi trên cong 

thông tin din t& cüa tinh; lay kiên cüa B Nông nghip và Phát triên nông thOn, 
Bô Nôi vu, Bô Lao dOng - Thucrng birth va Xã hôi, Bô Tai chinh, Uy ban Mat trân 
To quôc Vit Nam tinh, các cci quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, Uy 
ban nhãn dan các huyn, thj xâ, thành phô và dâ disçic tong hcp hoan thin theo 
dung quy djnh Lut Ban hành van ban quy phim pháp lut 2015. Dir thão Nghj 
quyêt dã duqc lay kiên thành viên UBND tinh t?i  Phiên hçp toàn the ngày 
15/11/2021. 

IV. BO CUC vA NQI DUNG C(5 BAN CUA DI THAO NGH! QUYET 
1.Biciic 
Dir thào Nghj quyt dtxcc b cic gm có 04 diu thu sau: 
Diêu 1. Phtm vi dieu chinh và dôi tuqng áp diing. 
Diêu 2. Quy djnh so luçmg và chê d, chInh sách dôi v&i nhân viên khuyên 

nông và nhân vien thu . 
Diêu 3. Nguôn kinh phi thrc hin. 
Diêu 4. Diêu khoãn thi hành. 
2. Ni dung co ban cüa dir thão Ngh quyt 
1.2. S ltrqng 
a) Nhân viên khuyên nông: Môi xâ, phu&ng, thj trân bô trI 01 nhân vien 

khuyen n6ng; dôi v&i các phuàrng, thi trân cO quy mô san xuât nông nghip nhO 
(tong din tIch dat san xuât duâi 100 ha, có 04 xA) không bô tn nhân viên 
khuyên nông; so luçing: 121 ngtr&i. 
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b) Nhân viên thu y: Mi xa, phi.thng, thj trn b trI 01 nhân viên thii y; 
riêng huyn dào Con Co bô trI 01 nhân viên thu y; sO luqng: 126 ngui. 

2.2. Ch d, chInh sách di vói nhãn viên khuyn nông và nhân viên thñ y 
a) Nhân viên khuyên nông và nhãn viên th y &rcic hithng chê d phii cap 

hang tháng bang 1,15 mrc hong Co sâ do ChInh phü quy djnh. 
b) Nhân viên khuyen nông và nhan viên thu y ducc dóng báo hiêm xã hi 

và bào hiêm y tê theo quy djnh cüa pháp 1u.t hin hành. 
c) Vê bô trI Nhân viên khuyên nông và nhân viên thii y: Thrc hin theo quy 

djnh dôi vâi ngi.thi hot dng không chuyên trách cap xã. 
A 2.3. Nguon kinh phi thirc hiçn 

Kinh phi thirc hin chê do, chInh sách dôi vth nhân viên khuyên nông, nhân 
viên thu y theo Nghj quyêt nay do ngãn sách dja phiiong dam bão theo quy djnh 
cUa Lut ngân sách nhà nithc. 

2.4. Diu khoãn thi hành 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh to chüc triên khai thirc hin Nghj quyêt. 
2. Giao Thung trirc Hi dông nhân dan tinh, các Ban cüa Hti dông nhân 

dan, To di biêu và các dai  biêu Hi dông nhãn dan tinh phôi hçip vth U' ban 
Mt trn To quôc Vit Nam tinh, các doàn the chInh trj - xâ hi giám sat vic 
thirc hin Nghj quyêt theo nhim vii, quyên h.n dâ dxçic pháp lu.t quy djnh. 

Trên day là ni dung dê nghj ban hành Nghj quyêt Quy djnh ye so luvng, 
và ché d, chInh sách dôi vài nhân viên khuyên nông và nhân viên thu y xã, 
phung, thj trân trén dja bàn tinh Quâng Trj, Uy ban nhân dan tinh kInh trmnh 
Hi dông nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./. 

(Ho so' kern theo: (1) Dir tháo Nghj quyêt, (2) Nç3i dung chi tiêt Dé an; V 
kiên cüa các Bó Nóng nghip và Phát triên nóng thón, Bô Ni vy, Bó Lao d5ng - 
Thuvng binh và Xä hç3i, Bó Ta! chInh). 

Ncinkmn: 
- Nhix trén; 
- Thrnmg trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, PCT UBND tinh; 
- Ban Kinh té ngân sách, HDND tinh; 
- S& Nong nghip và PTNT; 
- Lixu: VT, NCM. 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Bc Ip - Tir do - Hnh phüc  

S& /2021/NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng näm 2021 

Dijthão 

NGH QUYET 
Quy djnh v s ltrçrng và ch d, chInh sách dIi vói nhãn viên khuyn nông 

và nhn viên thñ y xa, phtrô'ng, th1 trn trên dla  bàn 
tinh Quãng Trj 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP THt 7 

Can cii' Lut Td chic ChInh quyn dja phwo'ng ngày l9tháng 6 näm 2015, 
Gán cii' Luát tha dOi, bO sung mç5t sO diéu cña Lut TO chzc ChInh phi và 

Luçt TO ch&c chInh quyên djaphwoiig ngày 22 tháng 11 nãm 2019; 
Can c& Lut Ngán sách nhà nwO'c ngày 25 tháng 6 näm 2015, 
C'àn thLuçt Tithy ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Can ctNghj djnh sO 35/2016/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2016 cza ChInh 

phi quy djnh c/i tiét m5t sO diêu cta Luçt Thz y, 
Can thNghj djnh sO 83/2018/ND-CF ngày 24 tháng 5 näm 2018 cüa OiInh 

phz ye Khuyên nOng; 
Xét To' trInh sO /TTr-UBND ngày tháng 11 näm 2021 cza Uy ban nhân 

dan tin/i ye vic ban han/i Nghj quyêt "Quy djnh ye so lwcing và chê d5, chIn/i 
sOc/i dOi vO'i nhán viên khuyén nOng và n/ian viên thá y xâ, phw&ng, thj trân trén 
dja bàn tin/i QuOng Trj "; BOo cáo thám tra cüa Ban kin/i tê - Ngán sách H5i dOng 
n/ian dan tinh và j kién thOo 1uçn cia dgi biéu Hç5i dOng nhán dan tgi lcj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phtrn vi diu chinh và dii t.rçrng áp diing 
1. Phm vi diêu chinh 
Nghj quy& nay Quy dlnh  ye so lugng và chê d, chInh sách dôi vói than viên 

khuyên nông và nhân viên thüy xâ, phu?mg, th tran trên dja bàn tinh Quàng Tn. 
2. Dôi tuqng áp diing 
Nhanviên khuyen nông và nhan viên thu y cap xâ, phumg, thj trân và các 

c quail, to chüc, cá than có lien quan. 
• A F F F • A A Dieu 2. Quy d!nh  so Itrçrng va che d9, chinh sach doi voi nhan vien 

khuyn nông và nhân viên thá y 
1. SiItrçrng: 
a) Nhân viên khuyên nông: Môi xâ, phu?mg, thj trân bô trI 01 nhân viên 

khuyen nông; dôi vâi các phix?ing, thj trân có quy mô san xuât nông nghip nhó 
(tOng din tIch dat san xuât duâi 100 ha) không bô trI nhân viên khuyen nông. 
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S 1irçing: 121 ngiz?i. 
b) Nhân viên Thá y: Mi x, phu&ng, thj trân bô tn 01 nhân viên thu y; riêng 

huyn dâo Con Co bô trI 01 nhân viên thu y. 
SOluçing: 126 nguii. 
2. Ch d, chInh sách di vói nhân viên khuyn nông và nhân viên thu y 
a) Nhân viên khuyen nông và nhân viên thu y duqc hithng chê d phii cap 

hang tháng bang 1,15 müc hing ca so do ChInh phü quy djnh. 
b) Nhan viên khuyen nông và nhân viên thii y thrçc dóng bão hiêm xã hi và 

bâo hiêm y tê theo quy djnh cUa pháp 1ut hin hành. 
c)Vê bô trI nhân viên khuyen nông và nhân vien thu y: Thirc hin theo quy 

djnh dôi vOi ngi.thi hoat dng không chuyên trách cap xâ. 
Diu 3. Ngun kinh phI thrc hin 
Kinh phi thiic hin chê d, chInh sách dôi vOi nhân viên khuyén nông, nhân 

viên thu y theo Nghj quyêt nay do ngân sách dja phuong dam bâo theo quy djnh 
cüa Lut ngân sách nhà nuOc. 

Diu 4. Diu khoãn thi hành 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh tO chirc triên khai thçrc hin Nghj quyêt. 
2. Giao ThixOng trrc Hi dông nhân dan tinh, các Ban cOa Hi dOng nhân 

dan, i di biêu và các di biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hqp vOi U ban Mt 
trn To quôc Vit Nam tinh, các doàn the chInh trj - xã hi giám sat vic th%rc hin 
Nghj quyêt theo nhim vi, quyên hn dã duçic pháp 1ut quy djnh. 

Nghj quyêt nay dã duqc Hi dông nhân dan tinh Quáng Trj Khóa VIII, Ki 
hQp thu ... thông qua ngày ... tháng ... nàm 2021 và CO hiu lirc thi hành kê ti'r 
ngày ... tháng ... näm 2021.!. 

Nci nhin: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- BO NN và PTNT, Bô Tài chInh, BO NOi vi, 

BO LD-TB và XII; 
- Vii Pháp ché các BO: BONN và PTNT, BO Tài 

chinh, BO NOi vi, BO LD-TB và XH; 
- Ciic Kim tra van ban - BO Ttr pháp; 
- TVTU, TT'FIDND, UBND, UBMTI'QVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh, VKSND tinh, TAND tinh; 
- VP TU, VP HDND, VP UBND tinh; 
- Các So: NN và PTNT, Tài chinh, Tu pháp, 

NOi vi, KBNN tinh; 
- TT ITIDND, UBND huyn, thj xã, thành ph; 
- Dal biêu HDND tinh; 
- TT Cong báo tinh; 
- Luu: VT. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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