
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TiNH QUANG  TRI Bc Ip  - Tir do - Hanh phñc 

St: /202 1INQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 12 nám 2021 

Dir thão 

NGH! QUYET 
Quy d!nh  chInh sách h trq phát triên mt so cay trng, 4t nuôi to san 

phâm chü 1rc có lçri th cnh tranh trên d!a  bàn tinh Quãng Trj 
giai don 2022-2026 djnh htrorng den nám 2030 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP THIY 6 

Can cii' Luçt Td cht'rc Chinh quyn da phiing ngày 19/6/2015, 

Can th Lut tha di, b sung mçät s ctiu cta Luat  T chi'c ChInh phii và 
Luat To chi'tc chInh quyên dia  phuo'ng ngày 22/11/2019, 

Can th Lu2t ngân sách nhà nu'c 2015, 

Can th Nghi ã'jnh 163/2016/ND-cP ngày 21/12/2016 cia Ghinh phü quy 
ctjnh chi tiêt thi hành m5t so diêu cia lut ngán sOch nhà rnthc; 

Xét T& trInh s /TTr- UBND ngày tháng nàm 2021 cia Uy ban nhán 
dOn tinh ye dr thOo Ngh/ quyêt ban hành Quy djnli chInh sách hO trcr phát trién 
m(t sO cay trOng, vat nuOi tgo sOn phám chi 1yc có the cgnh tranh trên da bàn 
tinh Quáng TrI giai ctogn 2022-2026 dinh hirOig den nàrn 2030; BOo cáo thOrn tra 
cia Ban kinh té- Ngdn sách H3i dOng nhân dOn tinh, kién tháo luán cüa ctgi biêu 
H5idOngnhOn dOn tgi/cj)hgp. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Ban hành kern theo Nghj quyM nay Quy djnh chinh sách h trg phát 
trién mt so cay trông, vt nuôi t?o  san phm chü 1irc co lçii th cnh tranh trên da 
bàn tinh Quãng Trj, giai don 2022-2026, djnh hung dn nàm 2030. 

Biu 2. To chfrc thrc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc trin khai thirc hin Ngh quyt. 

2. Thrng trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan, các 
T di biu cüa Hôi dng nhân dan và dai  biu Hi dng nhân dan tinh phi hcp 
v&i Ban Thumg trrc U' Ban Mt trn T qu6c Vit Nam tinh và các to chüc 
chInh tr - xã hi giám sat thirc hin Nghj quyt. 

Nghj quyt nay dà thrçc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj Khóa VIII, KS' 
hQp thu 5 thông qua ngày tháng  näm 2021, có hiu hrc thi hành k tr 



2 

ngày tháng näm 2022 và thay th Ngh quy& s 03/2017/NQ-HDND ngày 
23/5/20 17 cüa HOi  dng nhân dan tinh v h trçi phát trin mt s cay trng, con 
nuôi to san phm chü 1irc có igi th canh  tranh trên dja bàn tinh Quãng Trj giai 
doan 20 17-2020, djnh hixàng dn näm 2025.!. 

Noi ,zhân: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
-BONNvàPTNT; 
- Vigi Pháp chê B NN và PTNT; 
- Cic Kiêm tra van bàn - B Tu pháp; 
- TVTU, TTHDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- VP TU, VP Doãn DBQH&HDND, VP UBND tinh; 
- Các S, ban, ngãnh thuc tinh; 
- TT HDND, UBND huyn, th xã, thãnh phô; 
- TT Cong báo tinh; 
- Luu: VT,KTNS. 

CHU TICH 

Nguyen Bang Quang 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

QUY B!NH 
ChInh sach h trçr phát trin cay trng, vt nuôi tio san phãm chü 11rc 

có lqi the cinh tranh trên dja bàn tinh Quãng Tr giai don 
2022-2026, djnh htró'ng den nãm 2030 

(Kern theo Nghj quyêt so /2021/NQ-HDND 
ngày .... tháng nárn 2021 cia Hçäi dOng nhân dan tinh Quáng Trj) 

Chirong I 
NHiNG QUY B!NH  CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diu chinh 

1. Quy djnh nay quy djnh chinh sãch h tr? phát triên cay trông, vat  nuôi 
tao san phAm chü hrc có igi th canh  tranh grn: Liia cht h.rcing cao, cà phé, h 
tiêu, cay an qua, diicic lieu, g nguyen 1iu, con bô và con torn. 

2. Ngoài chInh sách h trç tai  Quy djnh nay, các di tirçrng dugc huOng các 
chInh sách h trç theo các van bàn quy dinh cüa Trung uong và cüa tinh con 
hiu hrc. Trithng hçp các van bàn có cüng ni dung h trçi thI di tuçmg thti 
hrnng duçc 1ira chpn ap diing mirc h trq có lçii nhjt. 

Biêu 2. Bôi tirqng áp diing 

1. Doanh nghip, hçp tác xà, t hçip tác, chfi trang trai, h gia dInh, cánhân 
(sau day gçi chung là to chüc, cá nhân) tham gia phát triên san xuât, sa che, chê 
biên, bão quân, tiêu thi san phâm, cung irng các djch vi có lien quan den cay 
trOng, vat  nuôi  tao  san phâm chü lirc có igi the canh  tranh cüa tinh. 

2. Các cci quan, t chüc, cá nhân khác có lien quan trong vic thrc hin 
Nghj quyêt nay. 

3. Không ap diing doi vi the Doanh nghip Trung uong dóng trên dja bàn 
tinh, doanh nghip có von dâu tr nixâc ngoài. 

Chirong II 

CHINH SACH HO TR5 PHAT TRIEN CAY TRONG VIT NUOI TiO 
SAN PHAM CHU LUC CO LI THE CNH TRANH 

Biêu 3. ChInh sách h trq phát trin san xut cay trng 

1. Chinh sách h trci phát trin cay cà phê theo hrncng cà phê dc san, hiru 
co kt hcip trng xen cay an qua. 
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a) Ni dung, djnh mCrc, quy mô h trç 
H trçi mt 1n vi müc t6i da 70% chi phi ging cay cà phê, ging cay an 

qua trông xen (Giong sãu riêng, Ba 034) và 4t tu nông nghip thiét yéu (bao 
gôm phân bón hihi Ca, thuôc BVTV sinh h9c và tháo mc, chê phâm vi sinh 
duçic scr diing cho trng tr9t hihi caquy djnh tai  QCVN 11041-2: 2017) dêthvc 
hin tái canh cà phê. Djnh mirc ho trq tôi da 20 triu dông/ha dôi vài ho trçi 
trng tái canh cà phê và 10 triu dông/ha dôi vài ho trç tré hóa vi..r?in cay cà phê 
bang phuong pháp dn dau. Mi näm ho trq tôi da 100 ha. 

b) Di tixqng và diu kin h trçi 
T chIrc, Ca nhân có din tIch cà phê thuc quy hoach, k hoach tái canh Ca 

phê thrqc cap có thãm quyên phé duyt. Vithn Ca phê dua vào tái canh phái duqc 
co quan chIrc näng dánh giá dam báo diêu kin và quy mô thrc hin tôi thiêu 
0,5ha; Các giông Ca phé tái canh và giông cay an qua trông xen phãi dam bäo 
tiêu chuân theo quy djnh và thuc co câu giông khuyên cáo cia S Nông nghip 
và Phát triên nông thôn; Uu tiên các to chi'rc, cá nhân dang thrc hin chuyén dôi 
san xuât cà phê theo,  hTthng htru co, dc san, có hçp dông lien két san xuât, ché 
biên, tiêu thii san phâm tôi thiêu ti~ 5 näm trâ len. 

2. ChInh sách h trcY phát trin cay h tieu theo huóng h1ru co gän vó'i lien 
kêt tiêu thi san phâm. 

a) Ni dung, djnh mrc, quy mô h trç 
H trçi mt 1n vài mrc di da 50% chi phi ging, 4t tu nông nghip thit 

yeu (bao gôm: phân bón hfru Ca, thuôc BVTV sinh hQc và thão mc, chê phâm 
vi sinh dixçic sü ding cho trông tr9t hihi co quy djnh tai  QCVN 11041-2: 2017) 
phic v san xuât ho tiêu. Dinh müc M trçi tôi da 20 triudông/ha dôi vài tái 
earth, trông mâi ho tiêu ya 10 triu dônglha dôi vâi phiic hôi, cái t?o  yuan tiêu 
nhiêm sâu bnh, näng suât thap. Môi nam ho trg tôi da 85 ha 

b) Di tucing va diu kin h trçv 
Di vói chInh sách h trçi tái canh, trng mài h tiêu theo huthng hüu Ca: 

To chüc, cá nhân tham gia tái canh, trông rnth ho tiêu theo huàng htru co phái có 
din tjch ho tiêu trong vüng quy hoach; trông tp trung vOi din tich tôi thiêu 0,1 
ha dôi vài cá nhân và 0,5 ha dôi vói to chirc; yuan tiéu thoát nuthc tot trong miia 
mi.ra. IJu tiên các to chirc, cá nhân clang thirc hin chuyên dOi san xuât ho tiêu 
theo huàng hfru co, Co hqp cong lien kêt san xuât, ché biën, tiêu thii san phâm 
tôi thiêu tr 5 näm trâ len. 

Di vài chInh sách phic hi, cái tao  vithn tiêu nhim sâu bnh, näng suit 
thâp: To chirc, cá nhan co yuan ho tiêu clang giai doan kinh doanh, trông tp 
trung vài din tIch tôi thiêu 0,1 ha dôi vth cá nhãn và 0,5 ha clôi vth to chüc; cia 
có h thông tuâi chü dng, có nAng sut thAp, bInh quân 3 nàm lien tiic duthi 5 
t?Jha. 

3. Chinh sach h tr phát trin cay an qua theo huàng hu co gn vói lien 
k& tiêu th san phâm. 

a) Ni dung, djnh müc, quy mô h trç 
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H trçv mt lAn vOi mirc di da 50% chi phi ging, vt tu nông nghip thit 
yêu phiic vit san xuât theo h.ràng hiht ca (bao gôm: phân bón hüu cci, thuôc 
BVTV sinh h9c vã tháo mc, ché phâm vi sinh duc si'r diing cho trông tr9t hü'u 
ca quy djnh ti QCVN 11041-2: 2017) vA h thông tixi tiêt kim. Djnh mi'rc ho 
trçi tôi da 50 triu dông/ha. Môi nAm ho trçi tôi da 50 ha. 

b) Di tixçing và diu kin h trg 

T chrc, cá nhân trng các loai cay An qua gm cam, buâi, bc, chanh leo 
theo huàng hiru cci; trông thành vng tap trung vâi din tIch tôi thiêu 01 ha. 
Giông cay An qua phAi dAm bAo tiêu chuân theo quy djnh, phAi thuc CG câu 
giông khuyen cáo cüa S& Nông nghip vA Phát triên nông thôn. U'u tiên to chüc, 
CA nhân dang thijc hin chuyen dOi sAn xuât cAy An quA theo huâng hU'u c, Co 
hup dông lien kêt sAn xuât, chê biên, tiêu th sAn phâm tôi thiêu ttr 5 nAm tth 
len. 

4. ChInh sAch phát trin cAy lüa theo hixOng hüu cci gn vi lien kt tiêu thii 
sAn phâm 

a) Ni dung, djnh mrc, quy mô h trq 

H trçY vOi mtrc té,i da 50% chi phi ging, 4t tu nông nghip thiêt yêu 
phiic vi san xuât 1ia theo hrnrng hfru ccr (bao gôrn: phân hon hüu cci, thuôc 
BVTV sinh h9c và thAo mc, chê phâm vi sinh ducic sir diing cho trông trQt hihi 
cci quy djnh tai  QCVN 11041-2:2017). Djnh müc h trç tôi da 07 triu 
dônglhalvii. M6i diem sAn xuât chi dxgc h tr? 01 nAm vri 2 vii sAn xuât lien 
tic (BOng Xuân vA He Thu), môi vi ho trq tôi da 250 ha. 

b) Di tucing vA diu kin h trq 

T chüc, CA nhân tham gia sAn xuAt lüa theo huàng hüu cci quy mô tp 
trung tôi thiêu 10 ha, rung lien yAng, lien khoAnh, chü dng tui, tiêu; có bàn 
cam kêt sAn xuât kia theo quy trInh hIhi cci và hcip dông lien kêt sAn xuât, ché 
biên, tiêu th lüa hü'u cci tOi thiêu tr 3 nAm trâ len, uu tiên ho trçi cho hcip tác xA 
tham gia trông lüa theo hi.ràng hüu cci vA CO lien kêt theo quy djnh. 

5. ChInh sách h trçi phAt trin v1ng sAn xut duçic 1iu tp trung 

a) Ni dung, dnh müc, quy mô h trV 

H trçi vi rnirc ti da 50% chi phi ging, vat  tu nông nghip thit yêu (bao 
gôm phân bón hüu cci, thuôc BVTV sinh hçc và thAo mc, chê phâm vi sinh 
duçic sü diing cho trông tr9t hthi cci quy djnh tai  QCVN 1104 1-2: 2017) Va 
thông ti.râi tiêt kim. Dmh müc h tTci tôi da 60 triu dông/ha, mOi nAm ho trg tôi da 
40 ha. 

b) D6i tuçmg và diu kin và h trçi 

T chüc, CA nhAn tham gia trng cAc 1oii cay dixcic lieu dA dixcrc các cci 
quan chirc näng khäng djnh cO hiu quA, có khA nAng nhAn rng, có thj tnr6ng 
tiêu th On dnh nhu: Ngh, chè yAng, sa, cà gai leo, an xoa, day thia canh, trAm 
gió, sAm bo chinh; trông thAnh rAng tap  trung vi din tich tôi thiêu 02 ha. Uu 
tiên cAc to chüc, cA nhAn dang thirc hin chuyen dôi sAn xuât duc lieu theo 



4 

huâng hihi ccy, có hçrp dông lien két san xuât, ché biên, tiêu thii san phâm tôi 
thiêu tü 5 nàm tri len. 

6. ChInh sách h trçY phát trin cay duc 1iu duâi tan rirng 

a) Ni dung, djnh müc, quy mô h trq 

H trçi vài m1rc ti da 70% chi phi ging theo djnh mirc kinh th k5' thut 
môi 1oti cay. Djnh mrc ho trq tôi da 20 triu dông/ha, môi näm ho trq tôi da 150 
ha. 

b) EMi tuçxng và diu kin h tr9' 

T chirc, cá nhân tham gia trng các 1oi cay dircc 1iu drth tan thng dã du?c 
các co quan chirc nàng khàng djnh có hiu qua, cokhã näng nhân rng, có thi 
tnràng tiêu th on djith nhu: 7 là 1 hoa, giáo cô lam, däng sam, sam cau; Co quy rnô 
tp trung lien vfing vói diên tjch tôi thiêu 05 ha. T.Xu tiên các to chirc, cá nhân 
dang thrc hin chuyên dôi san xuât thrçic 1iu theo hithng hiru cci, cO hçip dông 
lien két san xuât, chê biên, tiêu thii san phâm tôi thiêu tir 5 näm trâ len. 

7. Chinh sách h trçi trng rrng nguyen lieu chat 1ixçing cao 

a) Ni dung, djnh müc, quy mô h trq 

H trc 50% chi phi cay ging Keo lai nuôi cy mO, phân bón d trng rtrng 
nguyen 1iu chat luçmg cao. Môi to chirc, cá nhân duçic h trçx tôi da 5,0 ha; djnh 
müc ho trçi tOi da 4 triu dOng/ha; mi nàm h trç tôi da 1.000 ha. 

b) Di tirçrng và diki kin h trçY 

T chirc, cá nhân tharn gia tr6ng rlrng nguyen lieu ch.t lucmg cao có din 
tich trông rrng lien vüng tôi thiêu tr 2 ha tth len, mat  do trông 1.660 cay/ha; cO 
cam kêt trông thng chu kS'  dài ttr 8 näm tth len mài diiçyc khai thác; khuyên 
khIch u'u tiên dôi vOi hO gia dmnh, Ca nhân tham gia hçp tác xä trông rung theo 
chüng chi chi quán 1' thng ben vtrng cO lien kêt vOi Doanh nghip chê biên hoac 
tiêu san phâm. 

Diu 4. ChInh sách h trq phát trin vt nuôi 
1. ChInh sách h trç trng cO, trng ngô sinh khi lam thüc an cho bô 

a) NOi  dung, djnh rnCrc, quy mô h trçi 

H trg 50% clii phi trng cO, trng ngô sinh kMi lam thirc an cho bO gm 
giông, vat  tu nông nghip thiêt yéu (bao gôm phân bon, vôi bOt);  mtc h tr? tôi 
da 24 triu dông/ha trông cô vâ 07 triu dông/hatrông ngô sinh khôi; mi näm 
ho trçx tôi da không qua 20 ha trông cO và 20 ha trông ngô sinh khOi. 

b) D6i tuçing, diu kin h trçi 

T chüc, Ca nhân du tu chän nuOi bO dat quy mô trang trai  trên dja bàn 
tinh Quáng Trj, có din tich dat dê trông ca, trOng ngô sinh khôi nuôi bô tr 
1 .000m2  trâ lên!trang trai. 

2. Chinh sách h trçi chän nuOi bO chuyén thjt tham canh 
a) NOi  dung, djnh muc, quy mO h trçi 
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H trq 50% chi phi ging, 4t tix thit yu (bao gm: thic an tinh, thuc thii 
y,vàc xin) dôi voi các rno hInh chän nuôi bô chuyên thjt thâm canh. Djnh mrc 
ho tn tôi da 100 triu dông/mo hInh; mi näm ho trçi tôi da 5 mô hjnh. 

b) D6i tLrQ'ng và diu kin h trçl 

T chtrc, cá nhân du tr chàn nuôi bô thjt thâm canh, quy mô nuôi ti thiêu 
tir 10 con bô trâ len; các giông bô duçic ho trç gôm: nhóm bô Zebu, lai Zebu 
hoc các giông bô ngoi, lai ngoai chuyên thjt BBB, DroughtMaster, Charolaise 
và mt so giông chat hrçing cao khãc; giông bô nuôi chuyên thjt thârn canh phãi 
Co t' 1 máu ngoi dat  tr 50% tth len. 

3. Chinh sãch h trçi mua blnh chüa Nita lông d 4n chuyn, báo quán tinh 
phôi giông nhân tao gia süc 

a) NOi  dung, dljnh müc, quy mô h trçr 

H trç 50% giá trj binh chira Nito lông dung tIch téi thiu tü 3 lit tth len 
cho nguäi lam djch vii phôi giông nhan tao gia süc. Djnh müc ho tr? tôi da 4 
triu dông/1 bInhll ngithi. Mi näm h trq tôi da 15 bInh. 

b) Di tuçing, diu kin h6 tra 
Ngi.râi lam djch vi phi ging nhãn tao gia süc trên dia bàn tinh Quáng Tn 

dã qua dào tao,  tp huân Co ching chi hoc giây chng nhn; có nhu câu, Co dan 
däng k' ho trq và di.roc Uy ban nhân dan cap xã chap thun; có cam kêt bão 
quán, sü diing bInh trong th?yi gian tr 5 näm trâ len. BInh có dung tIch tôi thiêu 
tir 3 lit trâ len. 

4. ChInh sách h trci thirc hiên du an nuôi torn cong ngh cao 

a) Ni dung, dlnh  müc, quy mO h trçi 
H trV 30% chi phi xây dirng ca sO ha thng (bao gm các hang mvc: He 

thông bê/ao hang, bê/ao nuôi; he thông cap thoát, xr l nirOc; h thông nhà kInh, 
nhà hthi; h thông mái che và h thông may mOe, trang thiêt bi piwe vi san 
xuât). Djnh müc h trçi tôi da 500 triu dông/dr an; môi nàm ho trçY tôi da 05 dir 
an. 

b) Di tucmg, diu kin h trg 

To chüc, Ca nhân du tu nuôi torn üng diing cong ngh cao trên dja bàn các 
huyên Vinh Linh, Gio Linh, Triêu Phong, Hái Lang Va thành phô Dông Ha (bao 
gôm: nuôi tom 2 giai doan, 3 giai doan; nuOi torn be nôi trôn trong nhà luOi; 
nuôi torn trong nhà kInh; nuôi tOrn 1mg dung cong ngh Biofloc, cong ngh vi 
sinh; nuôi torn áp ding tiêu chuân VietGAP, GlobalGAP và nuôi torn 1mg ding 
cOng ngh cao khác), có tong din tIch cac ao nuôi tôi thiêu 0,3 ha. Co dr an dâu 
tu nuôi torn 1mg ding cong ngh cao duçc UBND cap huyn trO len phé duyt; 
chua duqc h trç theo chjnh sách nay trtthc do; dâu tu day düca s h tang theo 
dr an dã diigc phé duyt; kêt qua san xuât dat  san 11.rng tOi thiêu 7,5 tân/vii 
nuôi, näng suât tôi thiêu 25 tân!ha/vi nuôi dôi vâi tOrn th chân tràng hoc san 
luçng tOi thieu 2,5 tân1vi nuôi, näng suât tôi thiêu 8 tânIha/vt nuôi dOi vOi torn 
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sü. H trçi mt 1n sau khi cong trmnh hoàn thành dua vào sü diing và san xut 
dat nãng suât, san hrçmg theo yêu câu dé ra, 

Diêu 5. Môt s chInh sách h tro' khác 
1. ChInh sách h trçi chrng nhn san xut Ca phé, h tiêu, cay an qua theo 

tiêu chuân hüu co' 

a) Nii dung, djnh mirc, quy mô h trçY: 

H trçi 01 1n chi phI cAp giAy chirng nhn san phAm dat  tiêu chuAn hflu 
Drnh muc h tro 20 triêu dông/du an dôi vrn chxng nhân hüu Ca Viêt Nam, 30 thêu 
dông/dr an dôi vài chirng nhn h€tu cc Quôc tê. Quy mô tôi thiêu 02 haJdr an, môi 
näm h trç tôi da 10 dir an cho cà phê và ho tiêu, 5 dr an cho cay an qua. 

b) Di tuclng và diu kin h trçi 

T chüc, Ca nhân thirc hiên trng cà phê, h tiêu, cay an qua phâi tp trung, 
lien vüng, quy mô tôi thiêu 02 ha, dáp 1rng day dü các tiêu chI theo tiêu chuân 
nông nghip hiiu cci Vit Nam và Quôc tê. 

2. Chinh sách h trci chCmg nhn san xuAt lüa theo tiêu chuAn hüu ca 

a) Ni dung, djnh mi'rc, quy mô h trç 

H trçl 01 lAn chi phi cAp giAy ching nhn san phAm dat  tiêu chuAn hü'u Ca. 
Müc ho trg tôi da 20 tritu dông/dir an dôi vth chüng nhn hü'u ca Via Nam, 30 
triu dông/dir an dôi vó'i chirng nhn hü'u Ca Quôc tê. Quy mô tôi thiêu 05 ha/dir 
an, môi näm ho trçi không qua 40 di,r an. Riêng dôi vth dr an có quy mô trén 50 
ha djnh mirc h trY tôi da 150 triu dông/dr an, mi näm h trq 01 dçr an. 

b) Déi tuçTng và diu kin h trçi 

T chirc, Ca nhân Co tham gia lien kt san xuAt, tiêu thii lüa hu ca phái t.p 
trung, lien khoãnh, lien vüng, dáp irng day dü các tiêu chi theo tiêu chuân nông 
nghip hiru Ca Via Nam Va Quôc té. 

3. ChInh sách h trc phát trin san phAm duçc lieu dat chirng nhân san 
phâm OCOP dôi vài các to chic, Ca nhân có tham gia lien kêt san xuât, chê biên, 
tiêu thu duac lieu trén dia bàn tinh. 

a) H6 trq chi phi chrng nhn vüng nguyen lieu san xuAt dam báo v sinh an 
toàn thrc phâm; djnh mirc h tr? tôi da 10 triu dong/dan vi,  môi näm ho trçY tôi 
da3danvj. 

b) H trq chi phi chirng nhn kim soát chAt 1ung nhu: Iso,  22000, 
HACCP, GAP va môt so chüng nhn tirang thrang; djnh mirc ho trg tôi da 30 
triu dông/don vj, mi nãm h trq tôi da 3 dun vj. 

c) H tru chi phi cAp chirng nh.n GMP, djnh mi'rc h trçY không qua 300 
triu dông/dan vj, ho trc tôi da 02 dan vj cho cã giai dloan 2022-2026. 

4. Chinh sách h trçi chü'ng nhtn VietGAP di vOi trang trai chãn nuôi bô 
a) Ni dung, djnh mirc, quy mô h trçi 

H trc 40% chi phi chirng nhn VietGap di vth trang trai chan nuOi bô; djnh 
müc h trçi tôi da 20 triu dOng/trang trai, môi näm h trçi tôi da 5 trang trai. 
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b) Di tuçing, diu kin h trq 

T chüc, Ca nhân d.0 tu chän nuôi bô dt quy mô trang trai  áp ding quy 
trInh thuc hành chän nuôi tot VietGAP. 

5. ChInh sách h tro xüc tin thumg mai 

a) T chüc, tham gia các six kin, hôi thi, hi chci, trin lam, phiên chç, doàn 
giao thixang, hi nghj kêt noi cung câu quãng bá, kêt nôi tiêu th nông san chü lirc, 
san phâm OCOP trong tinh, trong nuc va ngoài nuàc. Djnh müc ho trçx tôi da 200 
triu dông/si,r kin; môi näm ho trç tôi da 01 t' dông cho tat cá các sr kin. 

b) H trci t chirc, Ca nhân san xu.t, kinh doanh san ph.m chü 1irc, OCOP 
tham gia cac hti thi nông san dc san duçic to chrc trén pham vi toân quôc, tat tiên 
các san phâm nhtr cà phê däc san, ho tiêu hüu Ca, gao  hthi co dixc ho tr tôi da 20 
triu dông/dan vj tham gia. Mi don vj chi dugc h trçi 1 lân!näm Va rnôi näm ho 
trçx tôi da 3 dan vj tham gia. 

c) H trç xay dirng thucing hiu, phát trin và hoàn thin san phm kt nôi vào 
cac chuôi cung irng: Ho tro tu van thiêt ké mâu ma, bao bI, nhn hiu hang hóa; 
thiêt kê nhn din thixcmg hiu; xay dirng dàng k' bão h, quãn l và phát triên 
nhãn hiu, thucing hiêu san phâm; In an bao hi, nhãn mac, tao  h thông truy xuât 
nguOn gôc; xây dmg và áp diing h thông ISO cho linh virc san xuât, cung rng san 
phâm. Dinh mirc ho tr 100% chi phi, tôi da không qua 200 triu dông/1 dan vj; 
môi näm ho trçl tôi da 01 t' dông. 

6. Chjnh sách tin diing 

Cho vay vn h trç lAi sut d du tu xây dng co sâ git m dng vtt tp 
trung; dau tix xay dirng ca sâ ha tang dê san xuât giông cay dixçic 1iu; dâu tu co 
s ha tang, may móc thiêt bj phuc vu so chê, ché biên, báo quãn nông san; vay 
von phát triên rung có chüng chi quãn l rirng ben vüng và chuyên hóa thng 
trông go nhO qua g hrn tir nguôn ngân sách tinh thrc hin chinh sách h trq lãi 
suât von vay phát triên san xuât, kinh doanh thirc hin Chuong trinh MTQG xây 
drng nông thôn mâi. 

Diu 6. Ngun kinh phi thirc hin 
1. Hang näm ngân sách tinh can di b trj t6i thiu 17 t) dng dê thirc hin 

chinh sách theo quy djnh nay. 

2. UBND các huyn, thành ph6, thi xä can di b6 trI ngân sách cap huyn 
dôi irng theo t' lé ngân sách tinh 70%, ngân sách huyn 30% dé thirc hin chInh 
sách dam bão muc tiêu dê ra. 

3. Huy dng, lng ghép ngun vn tr cac chuang trInh mtc tiêu quc gia; 
các chuong trInh, dir an dâu tix trong và ngoai nuâc; nguôn dóng gop cüa các tO 
chüc,cánhân./. 
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