
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Dc lap - Tr do - Hnh phñc 

S:  234  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày 24 tháng  4,  näm 2022 

T(5 TRIM! 
Ban hành Nghj quyt Quy dlnh  chInh sách h trq lãi sut vn vay phát trin 

san xut, kinh doanh thiyc hin Churong trInh mile tiêu quic gia xây dirng 
nông thôn mó'i trên da bàn tinh Quãng Trj giai doan 2022 - 2025 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII, k' hçp cué,i näm 2022 

Thc hin quy djnh Lut Ban hành van bàn quy phm pháp lut näm 2015, 
Nghj quyêt so 174tNTQ-HDND ngày 09/12/2021 cüa HDND tinh ye kê hoch to 
chüc các k' h9p thin'mg 1 cüa Hi dông nhân dan tinh 11am 2022. Uy ban nhân 
dan tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh Khóa VIII, k' hçp cuOi näm dir thão 
Ngh quyêt Quy djnh chInh sách h trq lài suât von vay phát triên san xuât, kinh 
doanh thrc hin Chixng trInh mlic tiêu quôc gia xây d%rng nông thôn mói trên 
dja bàn tinh Quâng Trj giai doan 2022 - 2025 vi các ni dung chInh nhu sau: 

I. SI CAN THIET BAN HAM! NGH! QUYET 
Xây dimg nông thôn mOi ducc xac djnh là mt nhim vii lâu dài, là giãi pháp 

then chôt dê phát triên kinh tê - xã hi & nông thôn, trong do cot lôi cüa xây drng 
nông thôn mâi chinh là phát triên san xuât nâng cao thu nhp, d&i song 4t chat và 
tinh than cüa nhân dan. Trong giai don vira qua, tinh dã tp trung chi do thirc 
hin ban hành nhiêu chInh sách ye day mnh phát triên san xuât, trong do có 
chInh sách ye ho trçv läi suât von vay phát triên san xuât kinh doanh theo Quyêt 
djnh sO 21/201 5/QD-UBND ngày 14/9/2015 cüa UBND tinh ban hành Quy djnh 
thirc hin chInh sách ho trçi lãi suât, von vay phát triên san xuât, kinh doanh thirc 
hin chizcmg trInh mic tiêu quôc gia xây dijng nOng thôn m&i trén dja bàn tinh 
Quáng Trj giai don 2015- 2020 và Quyêt djnh so 55/2016/QD-UBND ngày 
3 1/12/2016 ye vic sua dôi bô sung mt so ni dung ti Quyêt djnh 21/2015/QD-
UBND ngày 14/9/2015. Day là chInh sách duçic ngi.r&i dan dc bit quan tam, 
hx&ng ung tham gia và dã mang l.i nhfrng hiu qua nhât djnh. Giai don 2015-
2020, chi v&i hcm 4,47 t dông ngân sách nhà nithc ho trçl läi suât dâ huy dng 
duçrc 49,5 t' dOng von tin diing trong nhân dan. Diêudó cho thây, vài mt nguôn 
1irc ho trçl my không lan nhung huy dng diiçic nguôn von tin diing khá l&n dé 
phát triên san xuât, giüp ngu&i dan chü dng ma rng lam an kinh doanh, nâng 
cao thu nhp, on djnh dâi sOng, dc bit hin chê tu tix&ng trông ch& ' 1i vào sir 
h trç trrc tiêp cüa nha rnróc, gop phãn xây dmg nông thôn mOi, xây drng b 
m.t nOng thOn ngày càng kh&i sac. 

Trên c s& kêt qua dat  duçic, HDND tinh dâ ban hành Nghj quyt s 
162/2021/NQ-HDND Quy djnh chinh sách ho trçl phát triên mt so cay trOng, vat 
nuOi tao  san phâm chü lirc có lçii the canh  tranh trên dja bàn tinh Quàng Trj giai 
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doan 2022-2026 và Nghj quyt s6 21/2022/NQ- HDND ngày 31/5/2022 Quy djnh 
nguyen täc, tiêu chI, djnh müc phan bô von ngãn sách Trung hang, von dôi frng 
ngân sách dja phuang và co chê ho trçc thrc hin chisang trinh miic tiéu quôc gia 
xây dmg nông thôn mói giai doan  202 1-2025 trén dja bàn tinh Quãng Trj, trong 
do cO ni dung ho tr lãi suât von vay phát triên san xuât kinh doanh trong xây 
dirng nông thôn mâi. 

VI 4y, vic xây dijng trInh HIDND tinh xem xét, thông qua và ban hành 
Nghj quyêt Quy djnh chInh sách h trçi lãi suât von vay phát triên san xuât, kinh 
doanh thirc hin Chhrang trInh mvc  tiêu quôc gia xây dijng nông thôn mói trên dja 
bàn tinh Quân Trj giai dotn 2022- 2025 là thirc sir can thiêt lam ca sâ cho cac 
dja phucing triên khai thrc hin, phân dâu hoàn thành các miic tiêu, chi tiêu nông 
thôn m&i dà dê ra. 

II. MuC  DICH, QUAN DIEM XAY DUNG nIX THAO NGH QUYET 

1. Myc dIch 

Nghj quyt quy djnh mt s ni dung v h trçi cp bü lãi sut trong phát 
triên san xuât kinh doanh trén dja bàn tinh giai don 2022-2025 nhäm to diêu 
kin h trg ngithi dan giám chi phi dâu tis, tü do mnh dn vay von phát triên san 
xuât kinh doanh, tio thu nhp on djnh nâng cao diii song gop phân xây dirng nông 
thôn mói. 

2. Quan dim 

- Vic xây dirng các quy djnh h trçr lâi suit v6n vay phát trin, kinh doanh 
dam bâo tInh hçp hiên, hqp pháp, thông nhât và phü hcp vói các quy djnh hin 
hãnh dê to khung pháp 1 cho vic thirc hin chInh sách. 

- Khuyn khIch các t chüc, cá nhân tham gia vay vn theo dung di tixçlng, 
ni dung, diêu kin quy djnh nhäm to thu nhp ngày càng cao, on djnh di song 
nguii dan. 

- Dam báo tInh khã thi cao trong trin khai th%rc hin chInh sách. 

III. QUA TRINH XAY DI)NG DV  THAO VAN BAN 

Dir thão Nghj quyt dã l.p báo cáo dánh giá tác dtng chInh sách, däng tái 
trên cOng thông tin din tir cüa tinh, lay kiên cüa Uy ban MTFQ Vit Nam tinh, 
các ca quan chuyên mon thuc Uy ban nhãn dan tinh, UBND các huyn, thj xã, 
thành phô và dã dhçlc tong hqp hoàn thin theo dung quy djnh Lut Ban hành van 
bàn quy phm pháp lut 2015. 

IV. BO CIJC DI)' THAO NGH! QUYET 

Bô cic cüa van bàn gm 06 Diu: 

- Diu 1: Pham vi diu chinh 

- Diêu 2: Dôi ti.rccng áp dung 

- Diu 3: Nguyen thc, diu kin h6 trçl lAi sut 

- Diu 4: Ni dung, linh virc dugc h trçl lãi suât vn vay 

- Diu 5: Müc h trçl lãi sut, hn muc cho vay &rçlc h trçi lãi sut và th?ñ gian 
cho vay 
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- Diu 6: NguOn kinh phi thirc hin 

V. NQI DUNG C BAN CUA DI1T THAO NGH QUYET 

1. Phim vi diu chinh và di tirçrng áp diing 

a) Ph?m vi diu chinh 

-Quy djnh chInh sách h trçc lãi sut vn vay cho các t chüc, canhân vay 
von bng dOng tiên Vit Nam cüa các to chüc tin diing dê thijc hin dâu tu phát 
triên san xuât, kinh doanh thrc hin Chuing trInh Mic tiêu quôc gia xây drng 
nông thôn mâi t?i  101 xã trên dja bàn tinh Quàng Trj giai don 2022- 2025. 

b) Di tuçng áp d%ing: 

- Ca nhãn, h gia dInh, chü trang trai, t hçip tác, hqp tác xã nOng nghip, 
(sau day goilà khách hang) vay vOn san xuât kinh doanh thrc hin Chrnmg trInh 
Miic tiêu quOc gia xây drng nông thôn mâi. 

- Các t chrc tIn diing (tth Ngân hang chInh sách xã hi) thirc hin cho vay 
dê phát triên san xuât, kinh doanh thrc hin Chuong trInh miic tiêu quOc gia xây 
drng nOng thôn mâi trên dja bàn tinh Quàng Trj giai doan 2022-2025 (sau day gçi 
tat là ngãn hang cho vay. 

- Các co quan, t chi'rc, Ca nhân có lien quan. 

2. Ni dung, 1mb vyc dtrçrc h trçr lãi sut vn vay 
- H trçl lâi sut vn vay phát trin san xut, kinh doanh, ch bin, báo quàn, 

tiéu tht trong 1mb virc nOng nghip. Trong do, uu tiên ho trg lãi suât von vay phát 
triên san xuât dôi vói mt so cay trOng, con nuôi tao  san phâm nông nghip hang 
hóa có the manh  cüa tinh &rcYc quy djnh t?i  Nghj quyêt so 162/2021/NQ-HDND 
ngày 09/12/2021 cüa Hi dOng nhân dan tinh Quy djnh chinh sách ho tr phát 
triên mt so cay trông, 4t nuôi tao san phâm chii lirc có lçii the canh  tranh trên dja 
bàn tinh Quãng Trj giai do?n  2022-2026. 

- H trçl lAi suit vn vay phát trin san xut, kinh doanh các san phm tim 
näng, dA dat  chirng nhn sãnphãm Chisong trInh mOi xâ mt san phâm (OCOP) 
trên dja bàn tinh Quãng Trj dôi vâi các ni dung: 

+ Du tix, nang cp cci si ha tng phiic vii san xuAt, ch bin, bão quan san phm 
OCOP. 

+ Du ttr thit bj, may móc, cong ngh phc vi san xut, ch bin, bào quàn 
san phâm OCOP. 

+ Du tu trung tam, dim trung bay, giri thiu và bàn san phm OCOP. 

+ Du tu co sâ ha tng phiic vi phát trin du ljch nông thOn trong xây dirng 
nông thôn mth. 

3. Mtrc h trçr lãi sut, hin mire cho vay du h trq lãi sut và thôi gian cho vay 
- Mirc h6 trçl lãi suit d6i vâi khoãn vay ngn hun: Ngân sách nhà nuOc h 

trq 50% so tiên läi cho khách hang vay trong suôt thai han  cho vay. 

- MCrc h trq lãi su.t di vài khoân vay trung han,  dài  han:  Ngân sách nhà 
nuâc ho trçl 50% lAi suât doi vth 02 nAm dâu, tü nãm thu 3 tr& di ho tr 30% lãi 
suât cho các khách hang vay vOn tai  các ngân hang cho vay. 
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- Hn müc cho vay duçrc h trq lãi su.t: Can dr vao các phucing an, dr an 

san xuât, kinh doanh, các to chrc, cá nhân dixçrc vay von theo các ln müc khác 
nhau. Hn rnüc cho vay dtrçic ho trq lAi suât tôi thiêu là 100 triu dOng/dr án(M3t 
tram triu dóng/dr an) và tôi da không qua 2 t dông/dr an (Hai tj' dóng/dt an). 

- Th?ñ gian h trq lãi suit: 11th tü ngày giái ngân vn vay dn ngày trá nq 
cuoi cüng theo hçTp dOng tIn dicing dâ k kêt nhung khOng qua ngày 3 1/12/2025. 

4. Ngun kinh phi thijc hin 
Thirc hin theo quy djnh ti Khoán 3 Diu 4 Quy djnh nguyen tic, tiêu clii, 

djnh müc phân bô von ngãn sách Thing i.rcing, von dôi 1rng ngãn sách dja phixcing Va 

cci chê h trçi thirc hin chircing trInh miic tiêu quOc gia xây drng nông thôn mâi giai 
don 2021-2025 tren dja bàn tlnh Quãng Trj ban hành kern theo Nghj quyêt so 

21/2022/NQ- HDND ngày 3 1/5/2022 cia HDND tinh. 

Trén day là Th trInh d nghj ban hành Nghj quyt cüa HDND tinh Quy djnh 
chInh sách hO trçl lãi suât von vay phát triên san xuât, kinh doanh thirc hin 
Chucing trinh mic tiêu quôc gia xay drng nông thôn mâi trên dja bàn tith 
Quáng Trj giai doan 2022 - 2025, UBND tinh kInh trInh HIDND tinh xem xét, 
quyt djnh theo th.m quyn./. 

Noi nhin: 
-Nhi,rtrén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS-HDND tinh; 
- Các Si: NN&PTNT, TP, TC, KFI&DT; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Ltru: VT, KTph.  4' 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

		2022-11-22T08:44:13+0700


		2022-11-22T08:44:08+0700




