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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 

của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chi tiết thực hiện 

Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2019 và thay 

thế Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh 

về ban hành Quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND và Nghi ̣

quyết số 86/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến 

khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa 

học và Công nghệ, Y tế; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà 

Giang; Giám đốc các Ngân hàng thương mại tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và Tổ chức chính trị xã hội; 

- Sở Tư pháp, Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin - Công báo; 

- Lưu: VT,KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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QUY ĐỊNH 

chi tiết thực hiện Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị quyết số 

29/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về 

chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang (sau đây gọi là Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức có tư cách pháp nhân, trang trại, cá nhân, hộ gia đình (gọi 

chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện sản xuất hàng hóa những loại cây, con theo 

đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê, gia cầm; lâm 

nghiệp, dồn điền đổi thửa; dự án ứng dụng công nghệ cao. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước. 

3. Tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong quyết điṇh này, các từ ngữ dưới đây đươc̣ hiểu như sau: 

1. Dư ̣án nông nghiêp̣ ứng duṇg công nghê ̣cao: Là dự án sản xuất nông 

nghiệp phải đáp ứng được một trong các tiêu chí sau: Dự án đầu tư thực hiện 

trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được cấp có thẩm quyền 

quyết định thành lập Khu; Dự án trong Vùng Nông nghiệp ứng dụng nghệ cao 

đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định 

công nhận Vùng; Dự án của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận là doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Dự án nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao khác là dự án áp dụng các công nghệ được tích hợp từ thành tựu 

khoa học và công nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt 

trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. 

2. Giống cây lâm nghiêp̣ tốt: Là giống cây được gieo ươm từ hạt, hom, 

mô có nguồn gốc xuất xứ theo quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cây sinh trưởng 

phát triển tốt, cây không bị cong, gẫy, cụt ngọn, không bị sâu bệnh hại. Cây 
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giống được cơ quan chuyên môn nghiệm thu, công nhận nguồn gốc lô cây con 

trước khi xuất vườn. 

3. Vườn tạp: Là vườn gồm nhiều loại cây trồng xen lẫn nhau: cây ăn quả, 

cây công nghiệp, cây lâm nghiệp… hoặc một loài cây nhưng nhiều giống khác 

nhau, tuổi cây khác nhau, không xác định được cây chủ lực, cùng sinh sống trên 

một diện tích nhất định, là vườn quảng canh, đầu tư lao động, vật tư, kỹ thuật ít, 

sản phẩm thu hoạch rải nhiều tháng, không xác định được sản phẩm chính, năng 

suất và hiệu quả thấp. Nếu có cây gỗ thì đường kính bình quân dưới 8 cm, trữ 

lượng cây đứng dưới 10m3/ha, nếu có cây nứa thì dưới 5.000 cây/ha, cây vầu 

dưới 1.000 cây/ha, cây tre luồng dưới 1.000 cây/ha. 

4. Giống lơṇ điạ phương: Là những giống lợn đã được người dân Hà 

Giang nuôi thuần hóa từ lâu đời, có nguồn gốc xuất xứ tại địa phương trong tỉnh. 

5. Giống gia cầm điạ phương: Là những giống gia cầm đã được người 

dân Hà Giang nuôi thuần hóa từ lâu đời, có nguồn gốc xuất xứ tại các địa 

phương trong tỉnh. 

6. VietGAHP nông hô ̣(quy trình thưc̣ hành chăn nuôi tốt trong nông hô)̣: 

Là những nguyên tắc, trình tư ̣hướng dâñ nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất 

lươṇg sản phẩm gia súc, gia cầm, sức khỏe người chăn nuôi, người tiêu dùng; 

bảo vê ̣môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

7. Công nghệ tiên tiến: Là công nghệ có trình độ công nghệ cao hơn trình 

độ công nghệ cùng loại hiện có tại Việt Nam, đã được ứng dụng trong thực tiễn, 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm vượt trội và thân thiện với môi trường. 

8. Mặt bằng sạch: Được hiểu là quỹ đất đã được Nhà nước thu hồi đất, 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 

Chương II 

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN HỖ TRƠ ̣ 
 

Điều 4. Điều kiện hưởng hỗ trợ lãi suất vay vốn 

1. Điều kiện 

a) Đối với cây chè theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 2 nghị quyết 

29/2018/NQ-HĐND. 

- Thâm canh cây chè: có vườn chè đang cho sản phẩm diện tích tối thiểu 

03 ha (đối với tổ chức), tối thiểu 01ha (đối với cá nhân) và nằm trong danh sách 

tham gia thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc hữu cơ hàng năm 

(bao gồm cả các tổ chức, cá nhân đã được chứng nhận tiếp tục thực hiện theo 

tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ). 
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- Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến với dây chuyền công nghệ hiện đại, 

tiên tiến: Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận; công suất tối thiểu 

02 tấn chè búp tươi/ngày, có dây chuyền công nghệ tiên tiến được sản xuất từ 

năm 2015; đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi 

trường theo quy định của pháp luật; cam kết của tổ chức, cá nhân về thời gian 

hoạt động tối thiểu của cơ sở chế biến là 60 tháng; được Sở Công thương chủ trì 

phối hợp với các ngành có liên quan nghiệm thu dự án nhà máy hoàn thành. 

Sau 24 tháng từ khi dự án hoàn thành, nếu không hoạt động phải nộp trả 

60% kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

b) Đối với cây cam theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều 2 nghị quyết 

29/2018/NQ-HĐND. 

- Thâm canh vườn cam: có vườn cam đang cho sản phẩm diện tích tối 

thiểu 03 ha (đối với tổ chức), tối thiểu 01ha (đối với cá nhân) và nằm trong danh 

sách tham gia thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc hữu cơ hàng 

năm (bao gồm cả các tổ chức, cá nhân đã được chứng nhận tiếp tục thực hiện 

theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc hữu cơ). 

- Cơ sở bảo quản cam: Đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế như: rửa quả, khử 

trùng, phân loại, bao gói hoặc xây dựng nhà xưởng bảo quản bằng phương pháp 

bảo quản lạnh trước khi xuất bán; công suất sơ chế, bảo quản tối thiểu 100 

tấn/năm; đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi 

trường theo quy định của pháp luật. 

Sau 24 tháng từ khi dự án đầu tư cơ sở sở chế biến hoàn thành, nếu không 

hoạt động phải nộp trả 60% kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

c) Đối với chăn nuôi trâu, bò theo quy định tại điểm c, khoản 1 điều 2 

nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

- Giống trâu, bò: 

+ Đối với trâu: Là giống trâu đầm lầy, trâu lai F1 Murrah.  

+ Đối với bò: Là giống Bò vàng vùng cao Hà Giang (giống bò Mông). Riêng 

các huyện vùng thấp: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê, thành phố Hà 

Giang và 2 huyện phía Tây phát triển các giống Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, F1 

BBB. 

+ Tiêu chuẩn trâu, bò đực giống: Thân hình cân đối, chắc khỏe, biểu hiện 

rõ đặc điểm giới tính (đực). Tuổi bắt đầu sử dụng làm giống đối với bò từ 2 năm 

tuổi trở lên, trâu từ 3 năm tuổi trở lên. 

Tiêu chuẩn trâu, bò cái giống: Là những con có tầm vóc to, sức khỏe tốt, 

các bộ phận thân hình cân đối. Tuổi sử dụng làm giống đối với bò cái sinh sản từ 

2 năm tuổi đến dưới 10 năm tuổi; trâu từ 3 năm tuổi đến dưới 12 năm tuổi. 

+ Đối với trâu, bò nuôi vỗ béo tổ chức, cá nhân tự lựa chọn mua trâu, bò từ 

24 tháng tuổi trở lên. Thời gian được hỗ trợ lãi suất vay vốn không quá 12 tháng. 

+ Con giống được kiểm dịch thú y và tiêm phòng đầy đủ. 

- Cơ sở chế biến thực phẩm từ sản phẩm gia súc, gia cầm 
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+ Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

+ Có cơ sở, trang trại chăn nuôi hoặc hợp đồng liên kết với các hộ chăn 

nuôi đảm bảo theo công suất của cơ sở chế biến. 

+ Công suất giết mổ một ngày đêm phải đạt tối thiểu 15 con trâu, bò, ngưạ 

hoăc̣ 50 con tiểu gia súc (lơṇ, dê)  hoặc 500 con gia cầm. 

+ Đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực 

phẩm, các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. 

+ Cam kết của tổ chức, cá nhân về thời gian hoạt động của cơ sở chế biến 

tối thiểu là 60 tháng. 

+ Hỗ trợ 60% kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau khi cơ sở chế 

biến được cơ quan có thẩm quyền (Sở Công thương chủ trì) nghiệm thu các 

hạng mục theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyêṭ; hỗ trợ 40% kinh 

phí còn lại sau khi cơ sở chế biến đi vào hoạt động được 36 tháng theo báo cáo 

tài chính đã được Kiểm toán hoặc quyết toán thuế của cơ quan thuế của 2 năm 

trước liền kề. 

d) Đối với nuôi ong theo quy định tại điểm d, khoản 1 điều 2 nghị quyết 

29/2018/NQ-HĐND. 

- Hỗ trợ trong thời gian đàn ong được nuôi trên địa bàn tỉnh và có xác 

nhận của UBND cấp xã, trưởng thôn về thời gian nuôi ong tại địa bàn nhưng 

không quá 24 tháng. 

- Tiêu chuẩn ong giống: Giống ong nội, chọn đàn nhanh nhẹn, khỏe mạnh 

không bị bệnh, có ít nhất 3 cầu tiêu chuẩn; ong chúa to, dài, thanh, nhanh nhẹn. 

đ) Đối với chăn nuôi lơṇ bằng giống điạ phương theo quy định tại điểm đ, 

khoản 1 điều 2 nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

- Phải là giống điạ phương do UBND cấp xã nơi cung ứng con giống xác 

nhâṇ hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống có tư cách pháp nhân xác nhận. 

- Tiêu chuẩn giống: Choṇ những con giống khỏe maṇh, thân hình cân đối, 

lông da bóng mươṭ, chân thẳng; bô ̣phâṇ sinh duc̣ phát triển bình thường không 

khuyết tâṭ. Troṇg lươṇg con giống từ 12 - 15 kg/con. 

- Con giống đươc̣ kiểm dic̣h thú y và tiêm phòng đầy đủ. 

- Quy trình chăn nuôi theo hướng Quy trình VietGAHP nông hộ: Tổ chức, 

cá nhân vay vốn phải cam kết với chính quyền xã đạt tối thiểu 3/8 tiêu chí: (i) Vị 

trí, hệ thống hạ tầng chuồng trại và thiết bị dụng cụ chăn nuôi; (ii) Giống và 

quản lý giống; (iii) Thức ăn chăn nuôi và quản lý thức ăn; (iv) Nước; (v) Công 

tác thú y và vệ sinh thú y; (vi) Xuất bán; (vii) Môi trường; (viii) Ghi chép. 

e) Đối với chăn nuôi gia cầm bằng giống điạ phương theo quy định tại 

điểm a, khoản 1 điều 2 nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

- Phải là giống điạ phương do UBND cấp xã nơi cung ứng con giống xác 

nhâṇ hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống có tư cách pháp nhân xác nhận. 
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- Tiêu chuẩn giống: Giống gia cầm phải có đầy đủ các đặc trưng của 

giống, nhanh nhẹn, lông mượt, mắt tinh nhanh, ham ăn, khỏe maṇh. 

- Con giống được kiểm dic̣h và tiêm chủng đầy đủ các loại vác xin theo 

lịch vác xin phòng bệnh cho gia cầm trong giai đoạn gia cầm mới nở. 

- Quy trình chăn nuôi theo hướng Quy trình VietGAHP nông hộ: Tổ chức, 

cá nhân vay vốn phải cam kết với chính quyền xã đạt tối thiểu 3/8 tiêu chí: (i) Vị 

trí, hệ thống hạ tầng chuồng trại và thiết bị dụng cụ chăn nuôi; (ii) Giống và 

quản lý giống; (iii) Thức ăn chăn nuôi và quản lý thức ăn; (iv) Nước; (v) Công 

tác thú y và vệ sinh thú y; (vi) Xuất bán; (vii) Môi trường; (viii) Ghi chép. 

g) Đối với chăn nuôi dê theo quy định tại điểm g, khoản 1 điều 2 nghị 

quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

- Tiêu chuẩn giống: Choṇ những con dê có thân hình cân đối, khỏe maṇh, 

biểu hiêṇ rõ đăc̣ điểm giới tính. Troṇg lươṇg con giống từ 15 – 20 kg/con. 

- Con giống đươc̣ kiểm dic̣h thú y và tiêm phòng đầy đủ. 

h) Xây dưṇg chuồng nuôi nhốt gắn với xử lý chất thải chăn nuôi theo quy 

định tại điểm h, khoản 1 điều 2 nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

- Đối với trâu bò nuôi vỗ béo: Diện tích chuồng nuôi tối thiểu 3m2/con.  

- Đối với trâu bò sinh sản diện tích chuồng nuôi tối thiểu 5m2/con. 

- Diêṇ tích chuồng nuôi nhốt tối thiểu 1m2/con đối với lơṇ thiṭ; diêṇ tích 

chuồng nuôi tối thiểu 5m2/con đối với lơṇ nái sinh sản; ngoài ra đảm bảo 5m2 

sân chơi cho một nái. 

- Diêṇ tích nuôi nhốt tối thiểu: chăn nuôi gà từ 4 đến 8 con/m2 tùy thuộc 

vào tuần tuổi của gà; ngan, viṭ: từ 2 đến 4 con/m2 và có sân chơi, chỗ tắm cho 

ngan, vịt. 

- Diêṇ tích nuôi nhốt tối thiểu từ 1 - 1,2m2/con đối với dê. 

- Chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm phải là chuồng được xây dựng mới 

đáp ứng được các yêu cầu sau: Nền chuồng phải đảm bảo không trơn trượt và 

phải có rãnh thoát nước đối với chuồng sàn, nền và có độ dốc từ 3-5% về phía 

hố phân, hố thu phân phải có tường chắn và có nắp che đâỵ phía trên; mái 

chuồng phải đảm bảo không bị dột nước khi mưa. Tường bao có thể xây, dùng 

lưới bao quanh hoặc dùng các vật liệu khác đảm bảo chắc chắn. Khuyến khích 

sử duṇg công trình khí sinh hoc̣ bioga, đêṃ lót sinh hoc̣ và các công nghê ̣xử lý 

môi trường khác đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm.  

i) Các dư ̣ án ứng duṇg công nghê ̣cao theo quy định tại điểm i, khoản 1 

điều 2 nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

- Dư ̣ án đáp ứng các tiêu chí quy điṇh taị Quyết điṇh 738/QĐ-BNN-

KHCN ngày 14/3/2017 của Bô ̣Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn quy điṇh về 

tiêu chí xác điṇh chương trình, dư ̣ án nông nghiêp̣ ứng duṇg công nghê ̣ cao, 

nông nghiêp̣ sac̣h, danh muc̣ công nghê ̣cao ứng duṇg trong nông nghiêp̣. 
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- Cam kết của tổ chức, cá nhân về thời gian triển khai thưc̣ hiêṇ dư ̣án tính 

từ thời điểm dự án đi vào hoạt động tối thiểu là 60 tháng. 

- Trường hợp thời gian hoạt động sản xuất của Dự án dưới 60 tháng, thì tổ 

chức, cá nhân phải hoàn trả 50% số kinh phí đã được hỗ trợ cho ngân sách nhà 

nước. Trường hợp không triển khai dự án đầu tư kể từ khi được cấp có thẩm 

quyền chấp thuận và giao mặt bằng sạch quá 12 tháng nhà nước se ̃thu hồi măṭ 

bằng sac̣h đa ̃giao cho tổ chức, cá nhân. 

- Đối với nội dung hỗ trợ lãi suất: chỉ thực hiện hỗ trợ sau khi dự án được 

cơ quan có thẩm quyền (Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và PTNT cùng các Sở, ngành liên quan) nghiệm thu. 

- Đối với hỗ trợ mặt bằng sạch: Thực hiện theo quy định hiện hành của 

Trung ương và của tỉnh Hà Giang. 

k) Đối mua máy móc, thiết bi ̣phuc̣ vu ̣sản xuất nông nghiêp̣ sau dồn điền, 

đổi thửa theo quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 2 nghị quyết 29/2018/NQ-

HĐND. 

- Chỉ hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân đã được hưởng chính sách hỗ trợ trực 

tiếp để dồn điền, đổi thửa (Đối với cá nhân chỉ hỗ trơ ̣cho 01 hô ̣đaị diêṇ để thực 

hiện cơ giới hóa đối với diện tích đã dồn điền, đổi thửa). 

- Máy móc, thiết bi ̣mới đươc̣ sản xuất trong nước hoăc̣ nhâp̣ khẩu theo 

danh mục của nhà nước và đảm bảo tiêu chuẩn chất lươṇg theo quy điṇh hiện 

hành và có hóa đơn, chứng từ theo quy điṇh của Bô ̣Tài chính; được sản xuất từ 

năm 2015. 

- Được phòng Kinh tế hạ tầng huyện chủ trì phối hợp với các phòng liên 

quan, UBND cấp xã nghiệm thu. 

2. Hồ sơ, trình tự thực hiện 

a) Đối với các chính sách hỗ trợ lãi suất để: thâm canh vườn chè; thâm 

canh vườn cam; chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn; gia cầm; nuôi ong; xây dựng chuồng 

nuôi; cơ sở bảo quản cam; vay vốn mua máy móc, thiết bi ̣ phuc̣ vu ̣ sản xuất 

nông nghiêp̣ dồn điền đổi thửa. 

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay vốn làm đơn đăng ký gửi UBND cấp xa ̃

về nhu cầu vay vốn và hỗ trơ ̣laĩ suất (cá nhân theo mâũ 01; tổ chức theo mâũ 02). 

- UBND cấp xa ̃ tiếp nhâṇ đơn của các tổ chức, cá nhân xin vay vốn; rà 

soát đối tươṇg theo đúng quy điṇh tại Nghi ̣quyết số 29/2018/NQ-HĐND; quy 

điṇh của UBND tỉnh, lâp̣ danh sách kèm theo đơn của tổ chức, cá nhân gửi 

Phòng Nông nghiêp̣ và PTNT/Phòng Kinh tế (goị chung là Phòng Nông nghiêp̣) 

để xem xét thẩm điṇh. 

- Phòng Nông nghiêp̣ tổng hơp̣ nhu cầu vay vốn của tổ chức, cá nhân, sau 

đó phối hơp̣ với Ngân hàng thương maị, các đơn vi ̣có liên quan hướng dâñ các 

tổ chức, cá nhân lâp̣ phương án hoăc̣ dư ̣ án sản xuất, kinh doanh; xây dưṇg kế 

hoac̣h thẩm điṇh và thông báo cho các ngân hàng thương maị, Ủy ban nhân dân 

xa ̃cùng phối hơp̣ tổ chức thẩm điṇh. 
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- Ngân hàng thương maị có trách nhiêṃ phối hơp̣ với Phòng Nông 

nghiêp̣, các đơn vi ̣có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xa ̃ tổ chức thẩm điṇh 

(thành phần tổ thẩm điṇh do Ủy ban nhân dân cấp huyêṇ quy điṇh); thông báo 

kết quả cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiêṇ vay vốn. Quy trình, hồ sơ, thủ tục vay 

vốn thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 

quy định nội bộ của các ngân hàng thương mại. 

- Viêc̣ giải ngân vốn vay cho các tổ chức, cá nhân: do ngân hàng thương 

mại hướng dẫn theo quy định hiện hành của ngành ngân hàng. 

- Hàng quý Ngân hàng thương maị tổng hơp̣ danh sách, nội dung liên 

quan, gửi kèm bản sao Hơp̣ đồng vay vốn ngân hàng của các tổ chức, cá nhân 

(chỉ gửi lần đầu trong cả thời gian vay) gửi Phòng Nông nghiêp̣. Phòng Nông 

nghiêp̣ tiếp nhâṇ, chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm điṇh và 

trình Ủy ban nhân dân cấp huyêṇ quyết điṇh hỗ trơ ̣laĩ suất. 

b) Đối với chính sách hỗ trợ lãi suất cho tổ chức, cá nhân vay vốn đầu tư 

xây dựng nhà máy chế biến chè; nhà máy chế biến thực phẩm từ sản phẩm gia 

súc, gia cầm; đầu tư dư ̣án ứng duṇg công nghê ̣cao 

- Hồ sơ gồm đơn đề nghi ̣(đối với cá nhân theo mẫu số 01; tổ chức theo 

mẫu số 02); Hồ sơ liên quan theo điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ tại Điều 4; 

hợp đồng vay vốn và đã rút vốn vay tại Ngân hàng thương mại 

- Số lươṇg hồ sơ: 01 bô.̣ 

- Trình tư ̣thưc̣ hiêṇ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Tài chính chủ trì 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, Ngành có liên quan thẩm điṇh 

và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết điṇh hỗ trơ ̣laĩ suất. 

Điều 5. Điều kiện, hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ trực tiếp 

1. Hỗ trợ đăng ký thương hiệu sản phẩm theo quy định tại điểm a, khoản 

2, điều 2 nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

a) Điều kiện: 

- Tổ chức, cá nhân có sản phẩm hàng hóa được cơ quan có thẩm quyền 

cấp giấy chứng nhận thương hiệu sản phẩm lần đầu. 

- Sản phẩm hàng hóa được sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trên bao 

bì có ghi rõ xuất xứ tại Hà Giang. 

- Sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn từ hạng 3 sao cấp huyện hoặc cấp tỉnh trở lên. 

b) Hồ sơ, trình tự thực hiện: 

- Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm đơn đề nghị hỗ trợ (đối với cá nhân theo mẫu số 

01; đối với tổ chức theo mẫu số 02); hợp đồng, thanh lý hợp đồng và hóa đơn 

giá trị gia tăng thanh toán chi phí xây dựng thương hiệu (bản sao); bản sao văn 

bằng bảo hô ̣đa ̃đươc̣ Cuc̣ sở hữu trí tuê ̣cấp (bản sao); quyết định xếp loại sản 

phẩm của cấp tỉnh, huyện (bản sao); giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ 

chức (bản sao). 
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- Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Khoa học và công 

nghệ thẩm định, phối hợp với Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết 

định hỗ trợ. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ, Sở Khoa 

học và Công nghệ có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân biết. 

2. Hỗ trợ chế biến thức ăn chăn nuôi điểm b, khoản 2, điều 2 nghị quyết 

29/2018/NQ-HĐND. 

a) Điều kiện: 

- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

- Công suất cơ sở chế biến tối thiểu 4.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Cam kết thời gian hoạt động của cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi tối 

thiểu 60 tháng. Nếu thời gian hoạt động sản xuất của cơ sở chế biến thức ăn 

chăn nuôi dưới 60 tháng, thì tổ chức, cá nhân chủ đầu tư phải hoàn trả 50% số 

kinh phí đã được hỗ trợ cho ngân sách nhà nước. 

- Cơ sở chế biến phải đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường theo 

quy định của pháp luật. 

- Hỗ trợ 60% kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau khi cơ sở chế 

biến được cơ quan có thẩm quyền (Sở Công thương chủ trì) nghiệm thu các 

hạng mục theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyêṭ; hỗ trợ 40% kinh 

phí còn lại sau khi cơ sở chế biến đi vào hoạt động được 36 tháng theo báo cáo 

tài chính đã được Kiểm toán hoặc quyết toán thuế của cơ quan thuế của 2 năm 

trước liền kề. 

b) Hồ sơ, trình tự thực hiện 

- Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm đơn đề nghị hỗ trợ (đối với cá nhân theo mẫu số 

01; đối với tổ chức theo mẫu số 02); hồ sơ liên quan theo điều kiện hưởng chính 

sách hỗ trợ tại điểm a, khoản 2, Điều 5; biên bản nghiêṃ thu công suất đối với 

nhà máy đa ̃hoàn thành đi vào hoaṭ đôṇg do Sở Công thương chủ trì. 

- Trình tự thực hiện: Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Kế hoac̣h và Đầu tư 

(Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang) tiếp nhâṇ, lấy ý kiến tham gia của các 

sở, ngành có liên quan thẩm điṇh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết điṇh hỗ trơ ̣đầu 

tư; Sở Tài chính có trách nhiêṃ thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trơ.̣ 

3. Đối với hỗ trơ ̣ tiền công cho dâñ tinh viên theo quy định tại điểm c, 

khoản 2, điều 2 nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

a) Điều kiện: Dâñ tinh viên yêu cầu phải có trình đô ̣chuyên môn từ trung 

cấp chăn nuôi, thú y hoăc̣ đa ̃đươc̣ tâp̣ huấn, đào taọ về dâñ tinh viên do cơ quan 

có thẩm quyền cấp chứng chỉ đa ̃qua đào taọ, bồi dưỡng. 

b) Hồ sơ, trình tự thực hiện 

- Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm đơn đề nghị hỗ trợ tiền công cho dẫn tinh viên 

theo mẫu quy định tại mẫu số 01; danh sách có xác nhâṇ của từng hô ̣gia đình có 

đại gia súc được thụ tinh nhân tạo thành công và Trưởng thôn, Trưởng ban thú y 

và UBND cấp xa.̃ 
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- Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trạm Chăn nuôi và 

Thú y tiếp nhận, thẩm định gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND cấp 

huyện xem xét quyết định hỗ trợ. 

4. Đối với hỗ trợ khuyến khích phát triển lâm nghiêp̣ theo quy định tại 

điểm d, khoản 2, điều 2 nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

a) Điều kiện 

- Hỗ trợ chuyển đổi vườn tạp sang trồng rừng kinh tế: Phải được Ủy ban 

nhân dân tỉnh tỉnh giao kế hoạch thực hiện chỉ tiêu chuyển đổi vườn tạp (giao trước 

30/10 năm trước); giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thuộc diện tích đang 

sử dụng của tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ; có biên bản xác minh vườn tạp theo 

hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hỗ trợ sau khi có kết 

quả nghiệm thu chuyển đổi từ vườn tạp sang trồng rừng của cơ quan chuyên 

môn cấp huyêṇ, UBND cấp xã và thôn theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (trường hợp trồng rừng bằng cây giống tốt được hỗ trợ 
thêm như đối với hỗ trợ trồng rừng bằng cây giống tốt). 

- Hỗ trợ trồng rừng bằng cây giống tốt: Đươc̣ Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

chỉ tiêu thưc̣ hiêṇ trồng rừng bằng cây giống tốt hàng năm (giao trước 30/10 

năm trước); đã được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để trồng rừng 

kinh tế. Trong trường hợp đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, không 

có tranh chấp, nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải được 

cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân xa ̃xác minh, thẩm định đất trồng rừng; 

sử dụng giống cây lâm nghiệp tốt để trồng rừng theo đúng tiêu chuẩn về giống 

tốt gồm cây Keo và cây gỗ lớn, cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ được mua 

tại các cơ sở có đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh; thuộc 

quy hoạch đất rừng sản xuất. Không thuộc đối tượng được hỗ trợ đầu tư từ các 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước khác; hỗ trợ sau khi có kết quả nghiệm thu của 

cơ quan chuyên môn cấp huyêṇ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

b) Hồ sơ, trình tự thực hiện 

- Hỗ trơ ̣trưc̣ tiếp chuyển đổi vườn tap̣ 

+ Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm đơn đề nghi;̣ bản sao giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất phải thuộc diện tích đang sử dụng của tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ. 

+ Trình tư ̣thưc̣ hiêṇ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND xa ̃tổng hơp̣ 

gửi Phòng Nông nghiêp̣ và PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm 

định và trình UBND cấp huyêṇ quyết điṇh hỗ trơ.̣ 

- Hỗ trơ ̣trồng rừng kinh tế bằng giống tốt 

+ Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm đơn đề nghi;̣ hóa đơn mua cây giống và giấy 

chứng nhận nguồn gốc của lô cây giống theo quy định hiện hành. 

+ Trình tư ̣thưc̣ hiêṇ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND xa ̃tổng hơp̣ 

gửi Phòng Nông nghiêp̣ và PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm 

định và trình UBND cấp huyêṇ quyết điṇh hỗ trơ ̣một lần. 
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5. Đối với dồn điền đổi thửa theo quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 2 

nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

a) Điều kiện: 

- Có trong kế hoac̣h dồn điền đổi thửa đươc̣ UBND cấp huyêṇ phê duyêṭ. 

- Có hơp̣ đồng liên kết với tổ chức có tư cách pháp nhân để sản xuất hàng 

hóa; thời gian hơp̣ đồng 24 tháng trở lên. 

b) Hồ sơ, trình tự thực hiện 

- Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm đơn đề nghi;̣ hơp̣ đồng liên kết giữa tổ chức có 

tư cách pháp nhân với với các hô ̣gia đình để sản xuất hàng hóa; hơp̣ đồng ký kết 

có thời gian từ 24 tháng trở lên; biên bản nghiệm thu kết quả dồn điền, đổi thửa 

của UBND cấp xã kèm theo Danh sách thống kê diêṇ tích trước, sau dồn điền 

của từng cá nhân có xác nhâṇ của UBND cấp xa.̃ 

- Trình tư ̣thưc̣ hiêṇ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Phòng Nông nghiêp̣ 

và PTNT chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và MT, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch thẩm định, trình UBND cấp huyêṇ quyết định hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân 

đủ điều kiêṇ. 

6. Hỗ trợ xử lý rủi ro theo quy định tại khoản 3, điều 2 nghị quyết 

29/2018/NQ-HĐND. 

a) Điều kiện: Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hưởng chính sách này 

khi xẩy ra rủi ro do thiên tai, dịch bệnh được hỗ trợ trực tiếp theo các quy định 

sau: 

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

- Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 20 tháng 05 năm 2017 của UBND 

tỉnh Hà Giang về ban hành định mức hỗ trợ nông nghiệp để khôi phục sản xuất 

vùng bị thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xử lý rủi ro theo quy định tại Nghị 

định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng 

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 116/2018/NĐ-CP, ngày 

07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 55/2015/NĐ-CP. 

b) Hồ sơ, trình tự thực hiện 

- Trình tư,̣ thủ tục hỗ trơ,̣ điṇh mức hỗ trơ ̣đươc̣ thưc̣ hiêṇ theo Nghi ̣điṇh 

số 02/2017/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ và Quyết điṇh 

số 806/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành điṇh mức hỗ trơ ̣sản xuất nông nghiêp̣ để khôi phuc̣ sản xuất vùng bi ̣thiêṭ 

haị do thiên tai, dic̣h bêṇh trên điạ bàn tỉnh Hà Giang.  

- Trình tự, thủ tục cơ cấu lại nợ, khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ thực hiện 

theo hướng dâñ của các ngân hàng thương maị giải ngân cho tổ chức, cá nhân 

vay vốn.  

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=02/2017/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=9/01/2017&eday=9/01/2017
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=02/2017/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=9/01/2017&eday=9/01/2017
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=55/2015/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=09/6/2015&eday=09/6/2015
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=55/2015/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=09/6/2015&eday=09/6/2015
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- Các tổ chức, cá nhân bi ̣ thiêṭ haị do thiên tai, dic̣h bêṇh, nguyên nhân 

khách quan, bất khả kháng đươc̣ vay vốn để khôi phuc̣ laị sản xuất. Trình tự, hồ 

sơ, thủ tục được thực hiện theo quyết định này. 

Điều 6. Điều kiện, trình tự thực hiện hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp 

có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại điều 3, nghị 

quyết số 29/2018/NQ-HĐND tỉnh 

Thực hiện theo Điều 4, Điều 8 và Điều 17 quy định tại Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 04/2018/TT-

BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Chương III 
NGUỒN VỐN, LẬP DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC CẤP PHÁT, 

THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH  

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách 

1. Bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách điạ phương và các 

nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chính sách hỗ trợ sau: 

a) Hỗ trợ chế biến thức ăn chăn nuôi quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 2 

Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

c) Hỗ trợ trồng rừng kinh tế bằng giống tốt quy định tại tiết 2, điểm d, 

Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

2. Bố trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế để hỗ trợ cho các nội dung còn lại của 

Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND. 

Điều 8. Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách 

1. Căn cứ kết quả thực hiện năm trước, ước thực hiện năm hiện hành, 

UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các 

ngân hàng thương mại lập dự toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi 

suất. 

2. Căn cứ dự toán kinh phí do các huyện, thành phố lập, Sở Nông nghiệp 

và PTNT có trách nhiệm tổng hợp dự toán gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài 

chính tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh cân đối bố trí nguồn kinh phí thưc̣ 

hiêṇ chính sách. 

Điều 9. Phương thức cấp phát, thanh toán 

1. Cấp phát, thanh toán đối với các chính sách hỗ trợ lãi suất do cơ quan 

cấp huyện thẩm định (tại Điểm a, Khoản 2 Điều 4): 

a) Trước ngày 15 của tháng cuối quý, căn cứ các hợp đồng vay vốn theo 

chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND; các ngân 

hàng thương mại có trách nhiệm lâp̣ bảng kê chi tiết laĩ tiền vay của các tổ chức, 

cá nhân đươc̣ hỗ trơ ̣laĩ suất gửi Phòng Nông nghiêp̣ và PTNT, laĩ tiền vay đươc̣ 

tính đến hết thời điểm ngày cuối quý. 

Định kỳ vào ngày mùng 05 của quý tiếp theo, Ngân hàng thương mại có 

trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện và bảng kê chi tiết lãi tiền vay phát 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=209/2015/NQ-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=53&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=209/2015/NQ-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=53&lan=1
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sinh thực tế trong quý trước của các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ lãi suất theo 

Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND cho Phòng Nông nghiệp và PTNT và Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện, làm cơ sở để tính bù trừ phần chênh lệch lãi tiền 

vay do tăng giảm đối tượng vay (của tháng cuối quý) trong quý tiếp theo. 

b) Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - 

Kế hoạch thẩm định đối tượng, nội dung hỗ trợ và số tiền vay vốn theo Hợp 

đồng ký kết giữa Ngân hàng thương mại với các tổ chức, cá nhân được vay vốn, 

trình UBND cấp huyện tạm cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất trước ngày 25 của tháng 

cuối quý. 

c) Căn cứ Quyết định tạm cấp kinh phí của UBND huyện, Phòng Tài 

chính - KH chuyển trả trực tiếp kinh phí hỗ trợ lãi suất cho Ngân hàng thương 

mại bằng hình thức Lệnh chi tiền đối với hỗ trợ lãi suất cho các cá nhân. Đối với 

hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, chuyển trực tiếp cho các tổ chức bằng hình thức 

Lệnh chi tiền vào tài khoản của tổ chức mở taị ngân hàng thương maị nơi cho 

vay. Thời gian chuyển trả kinh phí hỗ trơ ̣laĩ suất trước ngày cuối quý.  

Huyêṇ nào thưc̣ hiêṇ chuyển trả kinh phí hỗ trơ ̣ laĩ suất không đúng quy 

điṇh để phát sinh laĩ trả châṃ, thì huyêṇ đó phải tư ̣cân đối ngân sách để thanh 

toán laĩ châṃ trả theo mức laĩ suất quy điṇh của ngân hàng thương maị. 

d) Hàng quý, Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp nhu cầu kinh phí thực 

hiện chính sách hỗ trợ lãi suất báo cáo UBND cấp huyện trình tỉnh (qua Sở Tài 

chính) cấp kinh phí trước ngày 15 của tháng đầu quý sau. 

đ) Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính 

sách hỗ trợ trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố. 

e) Căn cứ Quyết định cấp bổ sung kinh phí của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở 

Tài chính thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí về huyện, thành phố. 

g) Căn cứ nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh cấp bổ sung, các huyện, thành 

phố thực hiện hoàn trả nguồn kinh phí đã tạm cấp cho ngân sách huyện. 

2. Cấp phát, thanh toán đối với các chính sách hỗ trợ lãi suất do cơ quan 

cấp tỉnh thẩm định (tại Điểm b, Khoản 2 Điều 4): 

a) Căn cứ quyết định hỗ trợ lãi suất của Chủ tịch UBND tỉnh, căn cứ hơp̣ 

đồng vay vốn, vào ngày đầu tiên của tháng đầu quý sau Ngân hàng thương maị 

có trách nhiêṃ lâp̣ bảng kê chi tiết tiền vay của tổ chức, cá nhân đươc̣ hỗ trơ ̣laĩ 

suất gửi Sở Tài chính, laĩ tiền vay đươc̣ tính đến hết thời điểm ngày cuối quý. 

b) Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí và 

chuyển trả trực tiếp cho cho tổ chức, cá nhân được hỗ trợ bằng hình thức Lệnh 

chi tiền vào tài khoản của tổ chức, cá nhân mở taị ngân hàng thương maị nơi cho 

vay sau 10 ngày kể từ ngày nhận được bảng kê của Ngân hàng thương mại. 

3. Cấp phát, thanh toán đối với các chính sách hỗ trợ trực tiếp (Điều 5) 

a) Đối với chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư: 

- Cơ quan chủ trì phối hơp̣ với đơn vi ̣liên quan thẩm điṇh hồ sơ của các 

tổ chức, cá nhân: 

+ Trường hợp đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ: trình Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định hỗ trợ. 
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+ Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ: có văn bản trả 

lời cho tổ chức, cá nhân biết. 

- Căn cứ Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính cấp 

kinh phí cho tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ bằng hình thức 

Lệnh chi tiền. 

b) Đối với chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

- Cấp tỉnh thực hiện (Chính sách hỗ trợ đăng ký thương hiệu sản phẩm): 

+ Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ để hỗ trợ. 

+ Căn cứ quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Khoa học và 

Công nghệ có trách nhiệm quản lý và chi trả kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, cá 

nhân. 

- Cấp huyện thực hiện:  

+ Chính sách hỗ trợ phát triển giống đại gia súc: 

Căn cứ Quyết định hỗ trợ của UBND cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch trình UBND cấp huyện tạm cấp kinh phí để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch chuyển kinh phí hỗ trợ tiền công cho dẫn tinh 

viên về Trạm Chăn nuôi và Thú y. 

Trạm Chăn nuôi và Thú y căn cứ hồ sơ được duyệt để chi trả tiền công 

cho dẫn tinh viên. 

+ Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển lâm nghiệp, dồn điền, đổi 

thửa:  

Căn cứ quyết định hỗ trợ của UBND cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch trình UBND huyện tạm cấp kinh phí để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân. 

Căn cứ Quyết định tạm cấp kinh phí của UBND huyện cấp huyện, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch chuyển kinh phí hỗ trợ cho Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT căn cứ hồ sơ được duyệt để chi trả tiền cho 

các tổ chức, cá nhân. 

+ Sau khi hoàn thành việc chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, 

phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách 

báo cáo UBND huyện trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) cấp kinh phí. 

+ Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính 

sách hỗ trợ trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho các huyện, thành 

phố. 

+ Căn cứ Quyết định cấp bổ sung kinh phí của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở 

Tài chính thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí về huyện, thành phố. 

+ Căn cứ nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh cấp bổ sung, các huyện, thành 

phố thực hiện hoàn trả nguồn đã tạm cấp cho ngân sách huyện. 

Điều 10. Quyết toán kinh phí 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND  

được quyết toán theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và chế 

độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=209/2015/NQ-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=53&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=209/2015/NQ-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=53&lan=1
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp 

Các tổ chức, cá nhân đã gửi hồ sơ thẩm định đến các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền trước thời điểm ngày 31/12/2018 thì tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo 

quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 14  tháng 9 năm 2017 của 

UBND tỉnh. 

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan 

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã 

a) Tuyên truyền, phố biến cho nhân dân trên địa bàn hiểu biết về chính 

sách và triển khai thực hiện tốt chính sách. 

b) Tiếp nhâṇ đơn đề nghi ̣vay vốn và hỗ trơ ̣ laĩ suất của các tổ chức, cá 

nhân; rà soát sơ bô,̣ sàng loc̣ đối tươṇg vay vốn theo các tiêu chí, điều kiêṇ hỗ 

trơ ̣laĩ suất, hỗ trợ trực tiếp theo quy điṇh; kip̣ thời gửi đến các đơn vị liên quan 

đề nghi ̣hỗ trơ ̣laĩ suất, hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân theo quy điṇh. 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin xác nhận vào hồ sơ 

đề nghị hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

d) Kiểm tra việc thực hiện chính sách tại địa bàn mình quản lý, kịp thời 

phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với các đối tượng lợi dụng 

chính sách để sử dụng vốn vay, kinh phí hỗ trợ trực tiếp không đúng mục đích. 

đ) Phối hợp với ngân hàng thương maị, phòng Nông nghiêp̣ và PTNT, các 

cơ quan có liên quan thẩm điṇh hồ sơ, điều kiêṇ vay vốn, giải ngân vốn vay, 

kiểm tra sử duṇg vốn vay, đôn đốc, thu hồi công nợ khi đến hạn. Tạo điều kiện 

thuận lợi, giúp đỡ các ngân hàng thương maị trong việc xử lý các khoản nợ xấu 

và các vấn đề phát sinh trong quá trình cho vay. 

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

a) Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ 

biến chính sách đến các tổ chức, cá nhân biết để tiếp cận với chính sách của 

Nghị quyết. 

b) Hàng năm chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách gửi 

về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để tham 

mưu giao kế hoạch cho các huyện, thành phố và chuẩn bị nguồn kinh phí hỗ trợ. 

c) Thành lập tổ thẩm định do Phòng Nông nghiệp làm Tổ trưởng, thành 

phần tham gia là các ngân hàng cho vay và một số thành viên là các phòng, ban 

khác do huyêṇ quyết điṇh. Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định điều kiện vay 

vốn và điều kiện hỗ trợ lãi suất theo quy định để công tác thẩm định được thực 

hiện thống nhất chung toàn tỉnh. 
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d) Phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện, thành phố 

kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay của các tổ chức, cá nhân đúng mục đích, 

phát huy hiệu quả. 

đ) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cập nhật đầy đủ diện tích rừng trồng 

vào bản đồ theo dõi diễn biến rừng hàng năm. Giao Ban quản lý dư ̣án bảo vê ̣và 

phát triển rừng làm đầu mối liên hệ với các chủ vườn ươm được phép sản xuất, 

kinh doanh giống trên địa bàn để đặt hàng cung ứng giống tốt cho các hộ dân 

trồng rừng theo chính sách. Tạm cấp kinh phí từ ngân sách huyện để chi trả cho 

các đối tượng khi đủ điều kiện quy định tại Quyết định này. 

e) Định kỳ hàng tháng, UBND cấp huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh. 

f) Các huyện căn cứ vào khả năng ngân sách, hàng năm cân đối bố trí kinh 

phí hỗ trợ cho tổ thẩm định do huyện quyết định thành lập. 

g) Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân vay vốn theo chính sách 

mua bảo hiểm cho người vay vốn để phòng tránh rủi ro. 

3. Trách nhiệm của các Ngân hàng thương mại 

 a) Các ngân hàng thương mại áp dụng cơ chế cho vay và lãi suất cho vay 

đối với các nhu cầu vay vốn thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất phù hợp với quy 

định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của 

Chính phủ; Quy chế cho vay hiện hành của Ngân hàng Nhà nước (hoặc các văn 

bản bổ sung, sửa đổi) và các văn bản pháp luật có liên quan. 

b) Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất 

để ghi trong hợp đồng tín dụng các nội dung về hỗ trợ lãi suất theo quy định. 

Hướng dẫn khách hàng vay, bảo đảm việc cho vay được thuận tiện, an toàn và 

đúng đối tượng. Nghiêm cấm việc cho vay mới để trả nợ cũ.  

c) Trường hợp ngân hàng kiểm tra phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai 

mục đích hoặc ngân hàng nhận được thông báo của UBND xã về kết quả kiểm 

tra phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích thì tiến hành thu hồi vốn vay 

trước hạn (thu hồi toàn bộ hoặc một phần vốn vay tương ứng với số tiền sử dụng 

sai mục đích) và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. 

d) Định kỳ hàng quý tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân đã được vay 

vốn hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND gửi Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, đồng gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch làm cơ sở để ngân sách 

thanh toán tiền hỗ trợ lãi suất. 

đ) Tổ chức việc theo dõi, thống kê kịp thời, chính xác các khoản cho vay 

được hỗ trợ lãi suất để phục vụ cho việc báo cáo các cấp, ngân hàng cấp trên và 

việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. 

e) Lưu hồ sơ các khoản cho vay được hỗ trợ lãi suất theo quy định của 

pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ, tài 

liệu về cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định. 
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4. Các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh 

a) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cơ quan thường trực tham 

mưu thực hiện chính sách) 

- Hàng năm hướng dẫn UBND cấp huyêṇ lập kế hoạch các nội dung hỗ 

trợ lãi suất, hỗ trợ trưc̣ tiếp và hỗ trơ ̣đầu tư theo các nội dung chính sách hỗ trợ 

của Nghị quyết; trong đó có trích yếu cụ thể các quy định của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT đã được nêu tại Quy định này (thời gian hoàn thành theo thời gian có 

hiệu lực của Quyết định). 

- Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh 

giao kế hoạch, cân đối kinh phí cấp cho các huyện, thành phố. 

- Chủ trì cùng các sở, ngành liên quan thực hiện kiểm tra việc triển khai 

thực hiện chính sách hỗ trợ tại các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn về quy trình kỹ thuật, các hướng dẫn về chuyên ngành, mẫu 

biểu để thực hiện chính sách. 

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện chính sách báo cáo 

UBND tỉnh; đồng thời chủ trì tham mưu cho tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ trực tiếp; 

phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kế hoạch 

vốn đầu tư để thực hiện các chính sách hỗ trợ. 

c) Sở Tài chính 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh cân đối bố trí kinh phí sự nghiệp 

thực hiện các chính sách hỗ trợ. 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, 

sử dụng nguồn kinh phí; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện chính sách hỗ trợ. 

d) Sở Khoa học và Công nghệ 

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định các hồ sơ, thủ tục của các 

tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, các dư ̣án ứng 

duṇg công nghê ̣cao và phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất nguồn kinh 

phí hỗ trợ thực hiện chính sách. 

e) Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh hướng dâñ, thẩm định các hồ sơ, thủ 

tục của các tổ chức, cá nhân đề nghị giao đất, cho thuê đất và phối hợp với các 

ngành có liên quan đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách. 

f) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh  Hà Giang 
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- Chỉ đạo các các Ngân hàng thương mại có chi nhánh trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang thực hiện cho vay theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị 

quyết số   29/2018/NQ-HĐND thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức 

kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ lãi suất khi có yêu cầu. 

g) Các cơ quan có liên quan (Sở Công Thương và các tổ chức chính trị xã 

hội) căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện nghị quyết 

có hiệu quả. 

5. Đối với các tổ chức, cá nhân đươc̣ hỗ trơ ̣ laĩ suất tiền vay, hỗ trơ ̣ trưc̣ 

tiếp 

a) Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu để chứng minh mục 

đích vay vốn được hỗ trợ lãi suất; hỗ trơ ̣ trưc̣ tiếp và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

b) Sử dụng vốn vay, kinh phí hỗ trơ ̣trưc̣ tiếp đúng mục đích. Nếu sử dụng 

vốn vay, kinh phí hỗ trơ ̣ trưc̣ tiếp không đúng mục đích, đúng đối tượng se ̃bi ̣ 

thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật. 

c) Thực hiện các quy định của ngân hàng thương mại cho vay về thủ tục 

vay vốn, điều kiện vay vốn, thủ tục hỗ trợ lãi suất và chế độ báo cáo theo quy 

định. 

d) Chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định của Pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các ngành, các 

cấp, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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Mẫu số 01: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/ QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 

 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Giang) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

 

Kính gửi: UBND huyện........................................................... 

 

Tôi là: ....................................................... Nam/Nữ:.......................................  

Sinh ngày:……../……./………….Dân tộc........................................................ 

Chứng minh nhân dân số:.....................Cấp ngày:…../…./….. Nơi cấp:...........  

Chỗ ở hiện tại:................................................................................................... 

………………………………………………………………………………..... 

Điện thoại (nếu có):..................... Di động (nếu có):....................................... 

Căn cứ Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2018 

của Hội Đồng Nhân dân về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Căn cứ Quyết định số:    /QĐ -UBND, ngày.....tháng...năm 2019 của 

UBND tỉnh Hà Giang quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết 29/2018/NQ-

HĐND. 

Nay tôi làm đơn đề nghị được hỗ trợ nội dung sau: (Ghi nội dung đề 

nghị hỗ trợ) 

1. Đối với hỗ trợ lãi suất: 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

2. Đối với hỗ trợ trực tiếp:  

........................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................... 

Tôi xin cam kết nếu được hỗ trợ, tôi sẽ thực hiện đúng các quy định đối 

với người được hưởng hỗ trợ. Nếu làm sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 

XÁC NHÂṆ UBND CẤP XÃ 

………..…….,ngày.…..tháng..…..năm……. 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/ QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 

 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Giang) 

 

TÊN TỔ CHỨC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:...........                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

 

 

BẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

 

Kính gửi: UBND .................................................... 

 

Tên tổ chức: ..................................................................................................... 

Loại hình tổ chức.............................................................................................. 

Ngành nghề kinh doanh:...................................................................................  

Trụ sở chính:...................................................................................................... 

Điện thoại (nếu có):..................... Di động (nếu có):....................................... 

Fax:.................................................................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động/Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư: số:................................ 

Do:...........................................................Ngày......tháng......năm....................... 

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ Nghị quyết số: 29/2018/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2018 

của Hội Đồng Nhân dân về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Căn cứ quy định theo quyết định số:    /QĐ - UBND, Ngày...tháng...năm 

2019, của UBND tỉnh Hà Giang; V/v Quy định chi tiết thực hiện Nghị Quyết 

29/2018/NQ-HĐND. 

I. Thông tin chung  

1. Tên dự án:................................................................................................... 

2. Lĩnh vực hoạt động, đầu tư;........................................................................ 

3. Địa điểm thực hiện:..................................................................................... 

4. Mục tiêu và quy mô.................................................................................... 

5. Tổng vôn đầu tư:......................................................................................... 

6. Diện tích đất dự kiến sử dụng:.................................................................... 

7. Số lao động dự kiến sử dụng trong năm;.................................................... 

8. Tiến độ dự kiến:.......................................................................................... 

9. Vùng nguyên liệu dự kiến:......................................tấn/năm....................... 

10.  Thời gian hoạt động của nhà máy/cơ sở (nếu có)...................................... 

11.  Công suất dự kiến:..................................................................................... 

Tổ chức: (tên tổ chức):................................................................................ 
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II. Nội dung đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ 
TT NỘI DUNG SỐ TIỀN THỜI GIAN 

HỖ TRỢ 

GHI CHÚ 

1     
2     
...     

III. Cam kết 

1. Về tính chính xác của những thông tin trên; 

2. Chấp  hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

XÁC NHÂṆ UBND CẤP XÃ  

 

 

………..…….,ngày.…..tháng..…..năm……. 

Chức danh người đại diện 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


