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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 67/2014/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2014 
 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc quy ñịnh các hoạt ñộng và ñịnh mức hỗ trợ  ñể phát triển sản xuất 
 và dịch vụ nông thôn trên ñịa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

 giai ñoạn 2014 - 2015 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2014/Nð-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
về một số chính sách phát triển thủy sản; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 50/2014/Qð-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai ñoạn 
2015 - 2020; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHðT-BTC ngày 
02 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư và Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư liên tịch số 
26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHðT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của liên Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số nội dung thực hiện Quyết ñịnh số 800/Qð-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới giai ñoạn 2010 - 2020; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 
năm 2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
hướng dẫn chế ñộ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp ñối với hoạt 
ñộng khuyến nông; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 
của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử 
dụng kinh phí khuyến công Quốc gia và kinh phí khuyến công ñịa phương; 

Căn cứ Công văn số 99/KTNS-THKT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Thường 
trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh tạm thời chính sách hỗ trợ phát triển 
sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới; 
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Theo ñề nghị của liên ngành Tài chính và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tại Tờ trình số 2552/TTr-LN/TC-NNPTNT ngày 08 tháng 10 năm 2014 về việc ban 
hành quy ñịnh tạm thời các hoạt ñộng và ñịnh mức hỗ trợ ñể phát triển sản xuất và 
dịch vụ nông thôn trên ñịa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2014 - 2015 
và Báo cáo thẩm ñịnh số 1034/BC-STP ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Sở Tư pháp, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này "Quy ñịnh các hoạt ñộng và ñịnh 
mức hỗ trợ ñể phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên ñịa bàn các xã thuộc 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2014 - 2015". 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ký.   

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở: Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Chánh Văn phòng 
ðiều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, các thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, 
ñơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Cao 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA  THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

QUY ðỊNH 

Các hoạt ñộng và ñịnh mức hỗ trợ ñể phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn 
trên ñịa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2014 - 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 67/2014/Qð-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014  
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy ñịnh này quy ñịnh các hoạt ñộng và ñịnh mức hỗ 
trợ ñể phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên ñịa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa 
Thiên Huế áp dụng từ ngày 01/01/2014 ñến 31/12/2015.  

Các nội dung quy ñịnh tại Quy ñịnh này, nếu có văn bản khác của cấp có thẩm 
quyền cùng ñiều chỉnh thì ñối tượng áp dụng chỉ ñược hưởng mức cao nhất của một 
trong các chính sách hiện hành.  

Các nội dung không quy ñịnh tại quy ñịnh này ñược thực hiện theo quy ñịnh 
hiện hành của nhà nước. 

2. ðối tượng áp dụng:  

- Cá nhân, hộ gia ñình, chủ trang trại (bao gồm cả chủ gia trại chăn nuôi). 

- Tổ chức: Hợp tác xã, tổ hợp tác.  

 Sau ñây gọi chung là người sản xuất. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Mô hình trình diễn:  

Là mô hình sản xuất sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật, áp dụng quy trình sản xuất mới lần ñầu tiên triển khai trên ñịa bàn xã.  

2. Mô hình nhân rộng:  

Là mô hình ñược triển khai nhân rộng sau khi ñã thực hiện mô hình trình diễn 
thành công.  

3. Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới:  

ðược hiểu là quy trình kỹ thuật, công nghệ tiên tiến so với quy trình kỹ thuật, 
công nghệ ñang áp dụng và có khả năng tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao hơn. 

4. Trang trại:  

Là cơ sở sản xuất của hộ gia ñình, cá nhân trên lĩnh vực nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản ñạt tiêu chí theo quy ñịnh tại Thông tư  27/2011/TT-BNNPTNT ngày 
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13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy ñịnh về tiêu chí và thủ tục cấp giấy 
chứng nhận kinh tế trang trại. 

5. Gia trại (chỉ áp dụng và thực hiện trong lĩnh vực chăn nuôi):  

Là cơ sở chăn nuôi chưa ñạt tiêu chí trang trại có quy mô ñàn bình quân có mặt 
trong năm ít nhất là: 

- ðối với trâu, bò sinh sản: 10 con; trâu, bò thịt: 20 con; 

- Lợn, dê sinh sản: 20 con; lợn thịt, dê thịt: 50 con; 

- Gia cầm: 1.000 con; 

- Chim cút: 3.000 con; 

- Tổng hợp nhiều ñối tượng: Giá trị sản lượng hàng hóa ít nhất 200 triệu 
ñồng/năm. 

6. “VietGAP” là quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn 
Việt Nam. 

7. Nghề mới (trong lĩnh vực ñánh bắt biển):  

ðược hiểu là nghề mới ñưa vào khai thác ñánh bắt trên biển tại ñịa phương mà 
trước ñó chưa có hoặc chưa ñược áp dụng phổ biến. 

8. Giống mới (trong lĩnh vực sản xuất giống cây trồng):  

Là giống cây trồng ñã qua khảo nghiệm cơ bản và sản xuất thử theo quy trình 
trên ñịa bàn tỉnh có ưu thế về năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh 
ñược Sở Nông nghiệp - PTNT cho cơ cấu vào sản xuất. 

9. Ương giống thủy sản:  

Là việc nuôi ấu trùng thủy sản qua các giai ñoạn biến thái phát triển hoàn thiện 
ñể thành con giống. 

10. Dưỡng giống thủy sản:  

Là việc nuôi con giống thủy sản tại cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản 
trong một thời gian sau khi ñược ñưa từ trại sản xuất giống ñể phục hồi sức khỏe, 
tăng kích cỡ giống. 

11. Cơ sở sản xuất giống thủy sản:  

Là cơ sở hoạt ñộng sản xuất giống thủy sản bằng phương pháp sinh sản nhân tạo. 

ðiều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Từ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách các cấp và lồng ghép từ nguồn 
kinh phí của các Chương trình, dự án khác.  

2. Hàng năm UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, UBND 
các xã bố trí một phần ngân sách ñể hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn. 

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ khác của Doanh nghiệp, Hợp tác xã, của các tổ chức và 
cá nhân. 
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Chương II 

NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ VỀ HOẠT ðỘNG 

VÀ ðỊNH MỨC HỖ TRỢ 

ðiều 4. Lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản  

1. ðối với mô hình trình diễn: thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 5 Khoản 3 
ðiểm 3.2 mục a tiết 1 Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 
15/11/2010 của liên Bộ Tài chính, Nông nghiệp - PTNT về việc hướng dẫn chế ñộ 
quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp ñối với hoạt ñộng khuyến nông 
(sau ñây viết tắc là TTLT 183), mức chi cụ thể như sau: 

a) ðối với các xã ở ñịa bàn khó khăn, các xã thuộc các huyện nghèo ñược hỗ 
trợ 100% chi phí mua giống cây trồng, vật nuôi (gọi chung là giống, bao gồm giống 
thủy sản) và các vật tư thiết yếu, gồm phân bón (trừ phân chuồng), thuốc bảo vệ thực 
vật, thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả thủy sản), văcxin, thuốc thú y (bao gồm thú y 
thủy sản), các loại chế phẩm dùng trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản. 

b) ðối với các xã thuộc ñịa bàn trung du miền núi, các xã thuộc bãi ngang 
ñược hỗ trợ 100% chi phí mua giống và 50% chi phí mua vật tư thiết yếu. 

c) ðối với các xã thuộc ñịa bàn ñồng bằng hỗ ñược trợ 100% chi phí mua 
giống và 30% chi phí mua vật tư thiết yếu. 

 Mỗi năm không quá 01 mô hình/xã; mỗi mô hình không quá 3 ñiểm trình diễn; 
mỗi ñiểm trình diễn thực hiện tối ña không quá 2 lần ñối với chu kỳ mô hình 6 tháng 
trở xuống, 1 lần ñối với chu kỳ mô hình trên 6 tháng. Tổng mức hỗ trợ theo dự toán 
ñược cấp thẩm quyền phê duyệt, tối ña 50 triệu ñồng/mô hình. 

2. ðối với mô hình nhân rộng:  

a) ðối với hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hỗ trợ chi phí mua giống cây trồng, vật 
nuôi (gọi chung là giống) mức tối ña 80%; hỗ trợ chi phí mua phân bón (trừ phân 
chuồng), thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả thủy sản), văcxin, thuốc 
thú y (bao gồm thú y thủy sản), các loại chế phẩm dùng trong sản xuất trồng trọt, chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản (gọi chung là vật tư. Nếu mô hình trồng cây dài ngày, vật tư 
chỉ tính và hỗ trợ năm ñầu) mức tối ña 70%. Mức hỗ trợ tối ña không quá 12 triệu 
ñồng/hộ/mô hình. 

b) ðối với hộ khác: Nội dung hỗ trợ tương ứng như ðiểm a Khoản này với 
giống tối ña 50%, vật tư tối ña 30%. Mức tối ña 07 triệu ñồng/hộ/mô hình. 

ðiều 5. Lĩnh vực khai thác hải sản 

Hỗ trợ 50% chi phí ñầu tư nghề mới, mua sắm ngư lưới cụ tăng năng lực ñánh 
bắt, tối ña không quá 20 triệu ñồng/tàu.  

ðối với các tàu cá tham gia ñánh bắt vùng biển xa theo quyết ñịnh phê duyệt 
của UBND tỉnh, tàu ñánh bắt xa bờ, ngoài thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 
48/2010/Qð-UBND ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách 
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khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên 
các vùng biển xa, Nghị ñịnh số 67/2014/Nð-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về 
một số chính sách phát triển thủy sản còn ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết 
ñịnh này (nếu hội ñủ ñiều kiện). 

ðiều 6. Lĩnh vực sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản 

1. Sản xuất giống lúa xác nhận theo Chương trình xã hội hóa sản xuất giống 
lúa xác nhận: Hỗ trợ 100% chênh lệch giá mua giống giữa giống lúa nguyên chủng và 
giống lúa xác nhận; 150.000 ñồng/sào chi phí công khử lẫn theo quy trình.  

2. Mở rộng diện tích gieo trồng các giống cây trồng mới ñược cơ cấu (hỗ trợ 1 
lần năm ñầu mở rộng diện tích): Hỗ trợ 100% chênh lệch giá mua giống giữa giống 
mới và giống sử dụng ñại trà tại ñịa phương. 

3. Hỗ trợ mua lợn, bò ñực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị: 

Hộ gia ñình mua lợn, bò ñực giống ngoại và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị trong 
cơ cấu giống ñược phép sản xuất, kinh doanh ñể nuôi lấy tinh (ñối với lợn), phối 
giống trực tiếp (ñối với bò), sản xuất con giống ñược hỗ trợ theo quy ñịnh tại Khoản 2, 
ðiều 3 Quyết ñịnh số 50/2014/Qð-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 
chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai ñoạn 2015 - 2020 (dưới 
ñây gọi là Quyết ñịnh 50/2014/Qð-TTg). 

4. Sản xuất giống thủy sản: (Hỗ trợ 01 lần)  

a) Sản xuất, ương, dưỡng giống tôm sú: Người sản xuất ñầu tư xây dựng cơ sở 
sản xuất giống, ương, dưỡng giống tôm sú từ giống nhỏ hơn giống P15 lên tôm giống 
từ P15 trở lên ñạt công suất tối thiểu 10 triệu con giống P15/năm ñược ngân sách hỗ 
trợ 04 triệu ñồng/01 triệu tôm giống, tối ña không quá 50 triệu ñồng/cơ sở.  

b) Sản xuất giống, ương, dưỡng giống cá nước ngọt: Người sản xuất ñầu tư xây 
dựng cơ sở sản xuất giống, ương, dưỡng giống cá nước ngọt ñạt công suất tối thiểu 04 
triệu con giống cỡ 3 cm/năm, ñược ngân sách hỗ trợ 02 triệu ñồng/01 triệu con giống, 
tối ña không quá 30 triệu ñồng/cơ sở. 

c) Sản xuất, ương, dưỡng giống cá mặn, lợ: Người sản xuất ñầu tư xây dựng cơ 
sở sản xuất giống, ương, dưỡng giống cá mặn, lợ ñạt công suất tối thiểu 03 triệu con 
giống cỡ 3 cm/năm ñược ngân sách hỗ trợ 05 triệu ñồng/01 triệu cá giống, tối ña 
không quá 30 triệu ñồng/cơ sở  

ðiều 7. Nhận chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất 

1. Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới lần ñầu tiên ñược nhận chuyển giao và ứng 
dụng vào sản xuất trên ñịa bàn huyện, thị xã (bao gồm cả lĩnh vực sản xuất giống) 
ñược hỗ trợ 50% kinh phí nhận chuyển giao theo dự toán ñược cấp thẩm quyền phê 
duyệt, tối ña không quá 150 triệu ñồng/công nghệ. 

2. Nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới nhận chuyển 
giao vào sản xuất:  

a) Hỗ trợ xử lý chất thải trong chăn nuôi (xây dựng công trình khí sinh học, 
làm ñệm lót sinh học): Hộ gia ñình chăn nuôi ñầu tư xây dựng công trình khí sinh 
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học, ñầu tư làm ñệm lót sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi ñược hỗ trợ theo quy 
ñịnh tại Khoản 3, ðiều 3 Quyết ñịnh 50/2014/Qð-TTg. 

b) Hỗ trợ lần ñầu 50% chi phí mua chế phẩm, nấm, vi sinh vật dùng trong sản 
xuất, tối ña không quá 05 triệu ñồng/hộ/ñơn vị. 

3. Chương trình cải tạo ñàn bò: 

a) ðào tạo dẫn tinh viên: Những người có trình ñộ từ sơ cấp chăn nuôi thú y trở 
lên, tuổi ñời dưới 40 có nguyện vọng trở thành dẫn tinh viên thụ tinh nhân tạo bò, 
ñược UBND cấp xã cử ñi học ñược hỗ trợ 100% chi phí ñào tạo, nhưng không quá 6 
triệu ñồng/người. Hỗ trợ 01 lần cho dẫn tinh viên ñã qua ñào tạo (có chứng chỉ) 100% 
kinh phí mua bình chứa Nitơ lỏng từ 1,0 ñến 3,7 lít bảo quản tinh, mức tối ña không 
quá 05 triệu ñồng/người. 

b) Hỗ trợ phối giống: Hộ gia ñình nuôi bò cái sinh sản ñạt tiêu chuẩn, có nhu 
cầu phối giống ñược hỗ trợ 100% kinh phí mua vật tư phối giống nhân tạo (tinh ñông 
lạnh giống ngoại và ni tơ lỏng, găng tay, dẫn tinh quản) ñể phối giống. Mức hỗ trợ 
không quá 02 liều tinh/ bò thịt/năm. 

c) Hỗ trợ thiến bò ñực cóc: Hộ gia ñình có bò ñực cóc thiến ñược hỗ trợ 
200.000 ñ/con (bao gồm công kỹ thuật thiến). 

ðiều 8. Áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông 
nghiệp và thủy sản: (gọi chung là sản xuất theo VietGAP). 

1. Sản xuất theo VietGAP: 

Người sản xuất nếu ñăng ký áp dụng sản xuất theo VietGAP ñược hỗ trợ theo 
quy ñịnh tại ðiều 5 Quyết ñịnh số 01/2012/Qð-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 

2. ðiều kiện ñược hỗ trợ: 

a) Trong sản xuất trồng trọt: ñạt tiêu chí trang trại hoặc có diện tích vùng tập 
trung ít nhất là 05 ha; trong ñó sản xuất rau ít nhất là 02 ha. 

b) Trong chăn nuôi sản xuất ñạt quy mô trang trại hoặc gia trại. 

c) Trong nuôi trồng thủy sản: ñạt tiêu chí trang trại hoặc có diện tích vùng nuôi 
tập trung ít nhất 03 ha. 

3. Thủ tục ñăng ký: 

 Hàng năm người sản xuất ñăng ký, lập dự án trình cơ quan chuyên môn thẩm 
ñịnh, trình UBND cấp huyện (nếu do ngân sách huyện ñầu tư) hoặc UBND tỉnh (nếu 
do ngân sách tỉnh ñầu tư) phê duyệt. Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, ñề xuất bố 
trí kinh phí ñối với các dự án do UBND tỉnh phê duyệt. 

ðiều 9. Sản xuất theo mô hình cánh ñồng lớn: 

Người sản xuất tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác, liên kết sản xuất gắn 
với tiêu thụ nông sản (mô hình cánh ñồng mẫu) ñược hỗ trợ theo các nội dung và 
bằng mức tối ña theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 62/2013/Qð-TTg ngày 25 tháng 10 



20 CÔNG BÁO/Số 46/Ngày 15-11-2014

 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 
liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh ñồng lớn. 

ðiều 10. Lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ngành nghề 
nông thôn, tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản và thủy sản: 

1. Lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ngành nghề nông thôn:  

Các mô hình cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến nông lâm sản và thủy 
sản và ngành nghề nông thôn ñược xem xét hỗ trợ chi phí mua máy móc, thiết bị 
phục vụ sản xuất, bảo quản chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
và hiệu quả hoạt ñộng, cụ thể như sau: 

- Ở các xã thuộc ñịa bàn khó khăn, huyện nghèo ñược hỗ trợ 100% chi phí, 
nhưng tối ña không quá 150 triệu ñồng/mô hình. 

- Ở các xã thuộc ñịa bàn trung du miền núi, xã bãi ngang hỗ trợ tối ña 75% chi 
phí, nhưng tối ña không quá 125 triệu ñồng/mô hình. 

- Ở các xã thuộc ñồng bằng hỗ trợ tối ña 50%, nhưng không quá 75 triệu 
ñồng/mô hình. 

ðiều kiện ñược hỗ trợ: Người sản xuất phải có phương án hoạt ñộng (hoặc dự 
án ñầu tư) ñược UBND huyện, thị xã phê duyệt. Trong ñó nêu rõ năng suất, chất 
lượng, hiệu quả tăng thêm nếu ñược ñầu tư.  

2. Về lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm: 

a) Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, ñăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Tối ña không 
quá 35 triệu ñồng/sản phẩm. 

b) Hỗ trợ 50% chi phí lần ñầu ñể giới thiệu, quảng bá và phát triển thương hiệu 
sản phẩm nông lâm sản và thủy sản, sản phẩm ngành nghề nông thôn, bao gồm: Mở 
trang Web, quảng bá trên phương tiện thông tin, mua, in bao bì, nhãn mác. Mức tối 
ña không quá 50 triệu ñồng/sản phẩm ñối với Hợp tác xã, 30 triệu ñồng/sản phẩm ñối 
với Tổ hợp tác và 20 triệu ñồng/sản phẩm ñối với hộ gia ñình, trang trại, gia trại. 

ðiều 11. ðào tạo, tập huấn; quản lý chỉ ñạo các mô hình, dự án hỗ trợ phát 
triển sản xuất: 

Nội dung và ñịnh mức chi hỗ trợ ñào tạo, tập huấn; quản lý, chỉ ñạo các mô 
hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 
183/2010/TTLT-BTC-BNN và Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 
18/02/2014 của liên Bộ Tài chính, Công Thương về việc hướng dẫn trình tự lập, quản 
lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công ñịa phương. 

ðiều 12. ðiều kiện và quy trình thực hiện việc hỗ trợ các mô hình, dự án 
phát triển sản xuất: 

Quy trình lựa chọn các mô hình, dự án ñược xem xét ñầu tư hỗ trợ; quy trình 
lập, phê duyệt kế hoạch ñầu tư và ñiều kiện ñược ñầu tư thực hiện theo quy ñịnh tại 
Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHðT-BTC ngày 02/12/2013 của 
liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính về sửa ñổi, bổ sung 
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một số ñiều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHðT-BTC 
hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết ñịnh số 800/TTg ngày 04/6/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới giai ñoạn 2010 - 2020 và các quy ñịnh tại Quy ñịnh này. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 13. Giao trách nhiệm cho 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

a) Rà soát quy hoạch cây trồng, vật nuôi chủ lực trình UBND tỉnh phê duyệt. 
Trên cơ sở ñó tham gia cùng các ñịa phương trong ñịnh hướng lựa chọn các mô hình, 
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp, hiệu quả. 

b) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư thống nhất phương án kế 
hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; 

c) Chủ trì, phối hợp sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính thẩm ñịnh các dự án 
ñầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ; 

d) Tổ chức chỉ ñạo, theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật việc thực 
hiện mô hình, dự án.  

e) Hàng năm tổng hợp, ñánh giá kết quả thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất của các ñịa phương, ñơn vị.  

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính tổng hợp kế 
hoạch phân bổ kinh phí hàng năm hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn trình 
UBND tỉnh quyết ñịnh phê duyệt ñối với nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

b) Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm ñịnh các dự án ñầu tư hỗ trợ phát 
triển sản xuất, dịch vụ. 

3. Sở Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp 
kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn trình 
UBND tỉnh quyết ñịnh phê duyệt ñối với nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh dành cho 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

b) Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm ñịnh các dự án ñầu tư hỗ trợ phát 
triển sản xuất, dịch vụ. 

4. Văn phòng ðiều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh: 

Tổng hợp ñề xuất các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ của 
các ñịa phương; xây dựng kế hoạch phân bổ các nguồn vốn thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn sự nghiệp dành cho Chương trình xây 
dựng nông thôn mới báo cáo Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp 
và PTNT thống nhất, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.   
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5. UBND các huyện, các thị xã: 

a) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung và ñịnh mức hỗ trợ ñể các tổ 
chức, cá nhân trên ñịa bàn biết và thực hiện; phân công ñơn vị chịu trách nhiệm chỉ 
ñạo, hướng dẫn thực hiện các mô hình; thực hiện nghiệm thu, quản lý chặt chẽ nguồn 
kinh phí hỗ trợ và thực hiện thanh quyết toán vốn hỗ trợ theo quy ñịnh hiện hành; 
ñịnh kỳ sơ kết, tổng kết, ñánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy ñịnh. 

b) Chỉ ñạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã lập, trình phê duyệt 
kế hoạch ñầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn; tổ chức triển khai, 
nghiệm thu, ñánh giá ñảm bảo ñúng quy trình quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 
51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHðT-BTC. Xác ñịnh loại mô hình trình diễn hàng 
năm triển khai trên ñịa bàn các xã. 

 c) Hàng năm bố trí ngân sách ñịa phương ñể thực hiện ñầu tư hỗ trợ phát triển 
sản xuất và dịch vụ nông thôn. 

6. Các cơ quan liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực 
hiện ñúng quy ñịnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ñịa phương, ñơn vị báo cáo 
bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT ñể ñược hướng dẫn hoặc tổng hợp, 
thống nhất với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư trình UBND tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh./. 

                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
                                             CHỦ TỊCH 

          Nguyễn Văn Cao 


