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S&  A93  /DA-UBND Quáñg Trj, ngày  A  ?tháng 11 näm 2021 

DEAN 
Quy djnh v s lwyng và ch d, chInh sách di vó'i Nhân viên khuyn nông và 

Nhân viên thu y xã, phtr?mg, thi trn trên dja bàn tinh Quãng Tr! 

I. SI)' CAN THIET XAY DUNG BE AN 
1. Co s& thirc tin 
Di ngü khuyen nông và thu y c s là lirc lucing nông cot trong cong tác 

hithng dn nông dan chU dng phông, chông djch bnh trên cay trông, vt nuôi 
kjp thyi, hiu qua, h.n chê djch bnh lay lan trên din rng, giãm thiêu thit hai 
cho bà con nông dan, dc bit là các djch bnh dng 4t nguy hiêm lay sang 
ngu1i, giüp ngithi dan yen tam phát triên san xuât. 

Trong bôi cánh san xuât nông nghip tinh nhà hin nay van chU yêu là nOng 
h nhó lê, d b ton thuang do biên dôi khI hu, thiên tai, djch bnh, dc bit là 
các loai djch bnh nguy hiêm trên cay trông, 4t nuôi, thüy san thI lirc krçng 
khuyên nông và thi'i y cci sâ có vai trô quan tr9ng trong vic ho trV ngi.thi dan 
thay dôi tp quán ti'r san xuât nhô lé sang san xuât chuyên canh t.p trung, an 
toàn djch bnh, irng diing khoa hçc cong ngh, cOng ngh cao,... sê gop phân 
tang nàng suât lao dng, nâng cao sirc canh  tranh,th?c hin tái co câu ngành 
nông nghip gän vi xây dirng nông thôn mâi, gop phân thirc hin thäng igi các 
m1ic tiêu cUa Nghj quyêt Di hi Dãng b tinh lan thur XVII. VI 4y, vic xay 
drng Nghj quyêt "Quy djnh ye so lw'ng và chê d,chinh sách dói vái N/ian viên 
khuyên nóng và N/ian viên thz y xâ, phwông, thj trân trên dja bàn tin/i Quáng 
Trj" là rat can thiêt. 

2.Cos&phápI 
- Lut Thu y nàm 2015 (Khoãn 2, Diêu 6) quy djnh: "Can cü vào yêu câu 

hot dng thu y trên dja bàn và khã nàng can dOi nguôn 1rc cüa dja phirong, Uy 
ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung ircing dê nghj Hi dông nhân dan 
cUng cap xem xét, quyêt djnh bô trI nhan viên thu y xã, phu&ng, thj trân." 

- Nghj djnh 35/2016/ND-CP ngày 15/5/2016 cüa ChInh Phü quy djnh chi 
tiêt mt so diêu cüa Lut Thu y (Khoân 2 và 3, Diêu 5) quy djnh chê d, chInh 
sách dôi vâi nhanviên thñ y & xA, phix&ng, thj trân 

- Nghj djnh so 83/2018/ND-CP ngày 24/5/2018 cüa Chinh phü ye Khuyên nông; 
- Nghj djnh so 34/2019iD-CP ngày 24/4/2019 cOa ChInh phü süa dôi, bô 

sung mt so quy djnh ye can b, cong chüc cap xã và ngu&i hot dng không 
chuyên trách & cap xä, & thôn, to dan phO; 

- Thông tii so 04/2009/TT-BNN ngày 21/01/2009 cUa B Nong nghip và 
Phát triên nông thôn hiiàng dan nhim vi cüa can b, nhân vién chuyên môn, k 
thut ngành Nông nghip và Phát triên nông thôn cong tác trén dja bàn cap xã; 
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- Thông tir s 2912016/TT-BNNPTNT ngay 05/8/2016 cüa B Nông 
nghip và Phát triên nông thôn quy djrih tiêu chuân dôi vi nhân viên thá y xâ, 
phumg, thj trân. 

I. NQI DUNG BE AN 
1. Miic tiêu, di tirçrng 
a) Muc tiêu 
- Xây drng Nhân viên khuyên nông (NVKN) và Nhân viên thu y (MVTY) 

xä, phisàng, thj trân (sau day gi chung là cap xâ) có dü näng 1irc dê hoàn thành 
nhim vi khuyên nông, bào v thirc 4t, chän nuôi và thii y tti c s& trong giai 
donmói. 

- Quy cljnh ye so hrçrng và ché d, chInh sách cho NVKN và NVTY cap xà, 
phuing, thj trân trên dja bàn tinh nhäm dam bào tInh thông nhât trong to chüc 
và hoat dng. 

b) Phm vi diu chinh Va &i tirçrng áp dting 
- Pham vi diêu chinh: ?ê an nay quy djnh ye so hrçmg và chê d, chInh 

sách dôi viii nhân viên khuyên nOng và nhân viên thu y xã, phisng, thj trân trên 
dja bàn tinh Quáng Trj. 

- Dôi ti.rçing áp diing: N}iân viên khuyên nông và nhân viên thu y cap xä, 
phi.r&ng, thj trân Va CC Ca quan, tO chüc, cá nhân Co lien quan. 

2.S1irçrng 
2.1.Nhanvienkhuyennong 
- Tiêu chI bô trI: Môi xä, phi.rng, thj trân bô trI 01 NVKN; dôi v6i các 

ph'ithng, thj trân có quy mô san xuât nông nghip nhO (tong din tich dat san 
xuât dithi 100 ha, có 04 xâ) không bO tn NVKN. 

- SO luqng: 121 ngtrôi.' 
2.2. Nhân viên Thu y 
- Tieu chI bO trI: MOi xâ, phuäng, thj trân bô trI 01 NVTY; riêng huyn 

Dão Con CO bô trI 01 NVTY. 
- So hrçing: 126 ngirô'i 
3. Chtrc nãng, nhim vu cüa nhãn viên khuyn nông và nhãn viên thu y 
3.1. Chtrc nãng 
a) Nhân viên khuyên nông: Giüp Uy ban nhân dan cap xã triên khai các 

hot dng khuyên nông, bâo v th?c 4t; hufrng dan phát triên san xuât nông 
nghip, lam nghip và phOng chong djch bnh cay trOng trên dja bàn cap xâ. 

b) Nhân viên thu y: Giup Uy ban nhân dan cap xà chi d.o, to chi'rc thirc 
hin các giài pháp d phát triên chän nuoi (bao gm Ca linh vrc thug san); phOng 
chOng dlch  bnh; xây drng ca sâ an toàn djch bnh, v sinh an toàn thrc phâm 
trên dja bàn cap xã. 

3.2. Nhim vi 
a) Nhân viên khuyên nông: Thrc hin theo quy djnh ti Diem 4 Miic II 

Phan II Thông tu 04/2009/TT-BNN ngày 21/10/2009 cüa B Nông nghip và 
Phát triên nOng thOn htx&ng dan nhim vi cüa can bt,, nhân vien chuyên môn, k 
thu.t ngành nông nghip yà phát triên nOng thôn cong tác trên dja bàn cp xã. 

'So v&i hin nay KNV giãm 14 ngir?i; toân bô khuyn nông ca so sau khi kiin toãn giàm 407 ngiii. 
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b) Nhãn viên thu y: Thirc hin theo quy djnh t?i  Dim 2 Miic II Phân II 
Thông tu 04/2009/F1'-BNN ngày 2 1/10/2009 cüa B Nông nghip và Phát triên 
nông thôn hrncng dn nhim vii cUa can b, nhân viên chuyên rnôn, k5 thut 
ngành nông nghip và phát triên nông thôn cong tác trên dja bàn cap xL 

4. Tiêu chun 
4.1. Di vri nhãn viên khuyn nông 
a) Trmnh do dào tao 
Co trInh d tü trung cap trâ len các chuyên ngành ye linh vrc nông nghip 

và phát triên nông thôn, tth các chuyên ngành quy djnh cho nhãn viên thu y xâ 
(trong do uu tiên lTnh vrc ye cay trông). 

b) Näng hc chuyên môn, nghip vi.i: Näm vcrng chUtruing, du?ing lôi cüa 
Dáng, chInh sách và pháp 1u.t cüa Nhà nuâc ye khuyén nông; CO khá näng 
truyên dat  các chü truong, chinh sách cüa Nba rnróc (dec bit là linh vrc nông, 
lam, ngix nghip) cho nông dan. Tharn muu cho dja phuong xây dmg phizang an 
to chi'rc san xuât nông nghip; có kiên thIrc nhtn biêt tmnh hInh sâu bnh hai  trên 
cay trông; có k nàng tuyên truyên, 4n dng ngrnYi dan áp diing các tiên b 
khoa h9c k5 thut mâi vào san xuât; thc hin tot các chü trucing chuyên dôi co 
câu cay trông, vt nuôi; to chirc san xuât ho trg lien ket tiêu th nông san cho 
ngithi dan. 

c) Co dü süc khOe dê thirc hin thim vx theo quy djnh. 
d) Bâo dam d tuôi lam vic theo quy djnh cüa pháp lut ye lao dng. 
4.2. Di vói nhân viên thu y 
Thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 3 Thông tu so 29/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 05/8/2016 cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn Quy djnh tiêu 
chuân dôi vOi nhân viên thu y xã, phung, thj trãn. 

5. Tuyn ch9n, sir dyng, quãn I 
5.1.Tuynch9n 
a) Nhân viên khuyên nông và nhân viên thu y tai  các dja phrnmg do Uy ban 

nhân dan cap xã dê xuât nhân sr. Phàng Ni vii chü trI phôi hcip vi PhOng 
Nông nghip và Phát triên nông thôn huyn (PhOng Kinh tê thj xã, thành phô), 
Tram Khuyên nông, Tram  Trông trpt và Bão v thirc 4t, Tram  Chän nuôi và 
Thu y cap huyn và Uy ban nhân dan cap xã to chuc tuyên chçn, trInh LJBND 
cap huyn phê duyt két qua tuyên ch9n. 

b) Thy theo t tr9ng và djnh huàng san xuât giüa trông tr9t, lam nghip, 
chän nuoi và thüy san cüa tlrng dja phucmg, Uy ban nhân dan cap xã de xuât vOi 
Hi dOng tuyen chçn cap huyn xem xét, 1ira chçn nhân viên có chuyên mon 
phühqp. 

c) Trong tnr&ng hqp cO nhiêu ngithi dü tiêu chuân theo quy djnh thI ixu tiên 
lira chçn theo thir tir nhix sau: Tuyên ch9n nhifrig ngthi dâ duçic hqp dông thirc 
hin khuyen nOng, thu y co sâ dja phuong theo Quyêt djnh sO 13/201 7/QD-
UBND ngày 01/8/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh và cO nàng lirc, tam huyet 
duçic dánh giá hoàn thành tot nhim vv; ngu?ii CO trInh d cao hon ye chuyên 
mOn; ngu1i có h khâu thuing tth tai  dja phuong; anh hung lirc krçing vu trang, 
anh hung lao dng; thuong binh; ngu&i hiiâng chInh sách nhu thuong birth; con 
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1it sT; con thrnmg binh; con cüa ngithi huâng chInh sách nhix thumg binh; ngri 
dan tc It ngui; ngi..thi thuc h nghèo; ngtr&i hoàn thành nghia vi quân sir. 

5.2. Quãn 1, sir diing 
NVKN và NYTY chju sir chi d.o, quán 1 toân b hoat  dng cüa Uy ban 

nhân dan cap xã. Dông thii chju sir hu&ng dan, kiêm tra giám sat ye chuyên 
môn, nghip vii cüa Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn huyn, Phông 
Kinh tê thành phô, thj xã, Tram  Khuyên nông, Tram  Trông trçt và Bâo v thrc 
vt cap huyn dôi vói NVKN; Tram  Chàn nuôi và Thu y cap huyn dôi vâi 
NVTY. 

6. Ch d, chInh sách di vó'i nhân viên khuyn nông và nhân viên thu y 
a) NVKN và NVTY duçic hixOng chê d phi cap hang tháng bang 1,15 müc 

luang ca si do ChInh phU quy djnh. 
b) NVKN và NVTY dugc dóng bão hiêm xã hi và bâo hiêm y tê theo quy 

djnh cüa Lut Bâo hiêm và các van bàn lien quan. 
c) NVKN va NVTY ducic dào tao,  bôi diiO'ng ye chuyen môn, nghip vi 

nhi.r quy djnh dôi vri ngu&i hoat dng không chuyên trách cap xä. 
d) Can b, cong chüc cap xã, ngu1i hoat dng không chuyên trách a cap xä 

ducic giao kiêm nhim them chirc danh NVKN, NVTY cap xà ma giâm di 1 nguai 
lam vic theo quy djnh, &rçic hithng them 50% müc phii cap cüa chüc danh hem 
nhirn. Tnthng hçip hem nhim nhiêu chirc danhcflng chi dixçirc hung 50% mIre 
phii cap cüa chi'rc danh kiêm thim có mIre phii cap cao nhât. Phii cap kiêm thim 
chlrc danh không dung dê tInh dóng bâo hiêm xã hi, bâo hiêm y  tê. 

e) NVKN và NVTY duçic nghi, thôi hoat dng khi dü tuôi 62 dôi vôi nam 
và 60 dôi vai ni. 

7. Quyn và nghia vii cüa nhân viên khuyn nông và nhãn viên thã y 
7.1.Quyn 
- fhrçic tham gia các khoá bôi throng tp huãn dão tao,  tham quan hi nghj, 

hi thâo dê nâng cao kiên thlrc, kS  näng và phumg pháp cong tác, trInh dO 
chuyên mon nghip vi và quán l san xuât kinh doanh. 

- Duçic hrnrng them chê dO ph cap khi trijc tiêp tharn gia quàn l, triên 
khai thirc hin các mO hInh, chuong trInh, d? an ye san xuât nOng - lam - ngu, 
phông chông djch bnh trên cay trông, vt nuOi (nêu co) trên dja bàn tai  dja 
phiiong mInh phi trách. 

7.2. Nghia vii 
- Chap hành quy djnh pháp 1ut, nOi  quy, quy chê cüa dja phuting. 
- NVKN và NVTY phãi hoàn thành các nhim vi duçic quy djnh tai  Quy 

djnh nay. 
8. Kinh phi thiyc hin hang Ham 
8.1. Kinh phi 
- Du toán mlrc chi sê biên dng khi có thay dôi ye mIre hrcmg co sâ theo quy 

djnh cüa ChInh phü. 
- Tong kinh phi ngân sách nhà nrncc hang näm chi trâ là 5.942.212,38 dOng. 
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Cth: DVT: NthIn dn 

B6i tqng 
So 

krçrng 
H 
so 

Chi trã phti 
cap 

Chi trã 
BHXH 
(14%) 

Chi trã 
BHYT 
(3%) 

Tng 

Nhan Vfl 

khuyên nông 
121 1,15 2.488.002,00 348.320,28 74.640,06 2.9 10.962,34 

Nhafl Vfl 
thu y 

126 1,15 2.590.812,00 362.713,68 77.724,36 2.953.525,68 

Ting 247 5.078.814,00 711.033,96 152.364,42 5.942.212,38 
Tong kin/i phI phy cap cho N/ian viên Ithuyén nông và Nhán viên tithy xd, phu'ông, 

thj trán hang náin giám khoáng tie 4-7 dông/nám so vói giai doan 2017- 2020. 
8.2. Xãy dirng k hoch ngân sách Va chi trã phi cp 
Các khoân ph%i cap, kinh phi bão hiêm xã hi, bão hiêm y tê cho NVKN Va 

NVTY duqc can dôi qua ngân sách cap xà hang näm. Uy ban nhân dan cap xâ 
thirc hin chi trâ phi,i cap, kinh phi báo hiêm xã hi, bão hiêmy tê theo quy djnh. 

III. HIEU QUA CUA BE AN 
• P. 1. Hçu qua kinh te 

- Dê an ducic thirc hin thI di ngü NVKN và NVTY tiêp tVc  dixçc kin 
toàn và cüng cô, phü hçip vi các quy djnh cUa pháp lut và h thông to chrc cüa 
Ngành a dja phumg, khac phvc ton tai, han ché bat cp trong qua trInh to chüc 
thirc hin ye h thông khuyên nông và Thu y c s& tü tnthc den nay. 

- Giüp cho các dja phucmg có dü nguôn 1irc xây dmg và thirc hin có hiu 
qua các dir an phát triên san xuât; day manh  1rng ding các tiên b khoa hc k 
thut vào san xuât dê nâng cao näng suât, chat luç'ng và hiu qua; tO chCrc lien 
két san xuât gän vài lieu thii nông san hang hóa... nhäm giüp cho ngixô'i dan 
nâng cao thu nhtp, giâm t' 1 h nghèo, san xuât và tiêu thii nông san mang tInh 
on djnh, ben vttng, gop phân quan trQng trong vic day nhanh tiên trInh thirc 
hin Chi.rcmg trInh mvc  tiêu quôc gia xây drng nông thôn mói & dja phumig. 

- Phông, chông djch bnh trén cay trông, con nuoi kjp th&i, giâm thiêu thit 
hai cho ngu&i nông dan; giãm chi ngãn sách trong chông djch bnh trén cay trông, 
vt nuOi hang n.m cüa tinh. 

2. Hiu qua xã hi 
- Tiêp tic chuyn biên nhn thuc cho bà con nOng dan trong vic áp diing 

tiên b khoa h9c k thu.t mói vào san xuât nông, lam, ngtr nghip. 
- Gop phân lam sach  mOi tru&ng sOng, dam bão an toàn v sinh thirc phâm, 

bâo v sue khoé cong  dông. 
- NVKN và NVTY là ngixeii dja phucng, sinh song trirc tiêp tai  dja bàn 

thông thuc phong tic t.p quán, dja hInh nén rat sâu sat, dê näm bat tam tu 
nguyen vng, khó khãn cüa nông dan. Do do, h9 không chi có tác dng den 
ngu&i nOng dan ye m.t k thut ma cOn truyén thii cà ye van hóa, xä hi gän vâi 
diii song cüa ngui dan, nâng cao nàng 1rc cong dông cho dan cu nOng thôn. 
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IV. TO CH1J'C THI)'C HIN 
1. Sv Nông nghip và phát trin nông thôn 
- Huàng dan, kiêm tra, don dôc Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thj 

xâ chi dao Uy ban nhân dan cp xã hra chçn NVKN và NVTY dam báo dung tiêu 
chuãn và so hrqng cüa ttrng don vi. 

- Chü trI, phôi hqp vâi So Ni vi xay dijng kê hoach kinh phi ctào tao,  t.p 
huân hang näm cho NVKN và NVTY. 

2.S&Nivii 
Phôi hqp vOi SO Nông nghip và Phát triên nông thôn xây dimg kê hoach 

ye dào tao,  bôi throng dôi vOi di ngü NVKN và NVTY. 
3. S& K hoch và Du tir 
Phôi hqp hoat dng cüa các chucrng trinh, dir an duçc triên khai trên dja 

bàn gän vOi hoat dng khuyên nông, thu y nhám phát huy hiu qua, m11c tiêu cüa 
chuong trInh, d%r an. 

4. S& Tài chInh 
Chü trI, phôi hqp vOi các SO, Ban, Ngành lien quan, Uy ban nhân dan cap 

huyn can dOi ngân sách hang näm cho NVKN và NVTY; hithng dan, giám sat 
vic sir diing kinh phi dung m'ic dIch, Co hiu qua. 

5. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph thj xã 
- Chi dao  Uy ban nhân dan cap xã to chi'rc hra ch9n, quân l, sü dicing 

NVKN và NVTY theo dung quy djnh. 
- Chi dao  PhOng Ni v11 phôi hqp vOi PhOng Nông nghip và Phát triên 

nông thôn, PhOng Kinh tê và các Tram Khuyên nông, Tram Trông trçt và Bào 
v thrc 4t, Tram  ChAn nuôi và Thu y thâmdjnh vic 1ira chçn NVKN và NVTY 
theo dáng quy djnh. 

- Tang cix&ng quãn l, h trçi hoat dng có hiu qua, lông ghép các chuong 
trInh cüa huyn, thành pho, thj xã. 

- Co chinh sách bôi dtr0ng, tao  nguOn can b cho dja phuong dOi vOi 
NVKN, NVTY trong d tuôi, có trInh d, hoàn thành tot nhim vi duc giao, 
duçc nhãn dan tin nhim. 

6. Uy ban nhân dan xã, phtr&ng, thi trn 
- Dê xuât than sir NVKN, NYTY gui PhOng Ni vçi, PhOng Nông nghip 

và Phát triên nông thôn, PhOng Kinh te, Tram  Chàn nuôi và Thu y, Tram 
Khuyên nông, Tram  Trông trot và Bão v thrc 4t dê xem xét trInh Uy ban nhãn 
d cap huyn xin chü truong hra ch9n. 

- Tao diêu kiin ye dja diem, phuong tin lam vic cho NVKN và NVTY; 
dông thOi trrc tiêp chi dao  NVKN, NVTY thrc hin tOt thim vii dirqc giao. 

- Djnh kS',  to chIrc giao ban, trirc báo vOi NVKN và NVTY. 
- Thrc hin nhn xét, dánh giá hang näm kêt qua hoat dng cüa NVKN và 

NYTY báo cáo kêt qua các Cap CO quan, don v lien quan. 
V. KET LUAN VA BE NGHI 

A 1.Ket1un 
H thông quân l, phiic v%1 quân 1 chuyên ngành trOng trçt, lam nghip và 

bâo v thrc 4t, chän nuôi và thu y, khuyên nOng duc hInh thành tü tinh don 
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c s& là mt trong nhftng nhan to tich circ gop phân tái ca câu ngành nông 
nghip và xay drng nông thôn mth, thirc hin thäng lqi sir nghip cong nghip 
hoá - hin dai  hoá nông nghip, nông thôn tinh nhà; Kiêm soát tot djch bnh ô 
cay trOng, vt nuôi, bâo v sirc khóe cong dông và chü dng hi nhp sâu rng 
vth quOc tê. 

Dé an phü hqp vâi chU trucing cüa ChInh phü, BO Nông nghip và Phát 
triên nông thôn và cüa tinh ye tái c câu ngành nông nghip và xây dirng nông 
thôn miii trên dja bàn toàn tinh. 

2.Dengh 
1. Dê nghj Hi dông nhân dan tinh không tiêp tiic bô trI di ngü cong  tác 

viên khuyên nông và cong tác viên thii y thôn, bàn. 
2. Dê nghj Hi dOng nhân dan tinh xem xét, thông qua Dê an, tao  diêu kin 

thun li dê triên khai thirc hin Dê an hiu qua, dung tiên d dat  &rçlc miic tiêu 
truâc mat và lâu dài. 

3. D nghj Hi dOng nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh NVKN và NVTY 
ducirc bô trI che d, chInh sách nhx ng.r?ii hoat  dng không chuyên trách ? xâ, 
phi.r&ng, thj trân theo Nghj quyêt so 18/2020/NQ-HDND ngây 21/4/2020 cüa Hi 
dOng nhàn dan tinh Quãng Trj ye quy djnh sO krqng, chirc danh, müc phii cap và 
ph%i cap kiêm nhim dOi vOi nhftng ngiii hoat dng không chuyên trách a cap xä, 
athôn, tO dan phô; khoán kinh phi hoat  dng dôi vói các tO chüc chmnh trj - xà hOi a 
cap xã;ho trçl kinh phi hoat dng dôi vâi các to chirc chInh tn - xã hi i thOn, to 
dan phô; quy djnh müc bOi dixo'ng dOi vài ngu&i tnrc tiêp tham gia cong vic cüa 
thôn, tO dan phô trén dja bàn tinh Quàng Trj./. 

No'i nit in: 
- Thrnmg trirc Tinh Uy; 
- Hi dông nhân dan tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND Tinh; 
- Sâ Nông nghip và Phát trién nông thôn; 
- Lru: VT, NN. 
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