
HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc 1p - Tiy do- Hmnh phüc 

So: /20221NQ-HDND Quáng Tn, ngày thang nám 2022 

DT) THAO
NGHI QUYET 

Ban hành Quy dlnh  chInh sách h trç Iãi sut v6n vay phát trin san xut, 
kinh doanh thirc hin Chirong trInh mile tiêu quc gia xây dirng nông thôn 

mói trên dja bàn tinh Quãng Tr giai doin 2022-2025 

HQI BONG NHAN DAN TfNH QUANG TR4 
KHOA VIII, K' HQP THI5 

Can thLut Td ch&c chInh quyn djaphutrng ngày 19/6/2015, 

Can c& Luát tha dii, bc sung m5t so diu cia Luat  T chic C'hInh phñ và 

Lu4t Td ch&c chInh quyn djaphwting ngày 22/11/2019, 
Can czr Luát Ngán sách nhà njthc ngày 25/6/2015, 
Can ci Nghj quye't s 25/2021/QHJ5 ngày 28/7/202 1 cza Quc h3i phê 

duyt chz truong du hr Churing z'rInh myc tiêu quc gia xáy dyng nông thón m&i 
giai ä'ogn 2021-2025; 

Thrc hin Quylt djnh sc 263/QD-T/Tg ngày 22/02/2022 cza Thñ tw&ng 
ChInh phz phê duyt Chwng trInh MTQG xáy dwng nông thôn mó'i giai doan 
2021-2025; 

Thrc hin Nghj quyé't s 03-NQ/TU ngày 04/11/2021 cza Tinh iy Quáng Trj 
v thrc hin Chuing trInh myc tiêu quc gia xây chrng nông thôn mái giai doan 
2021-2025, djnh hwáng dIn nárn 2030 trên dja bàn tinh Quáng Trj; 

Xét Ta trInh so /7Tr-UBND ngày /  /2022 cüa U ban nhán dan 
tinh ye dir tháo Nghj quyêt ban hành Quy djnh chInh sách hO trçt phát tniên Mi 
suat von vay phát triên san xuát, kinh doanh thrc hin Chircing trInh myc tiêu 
quOc gia xáy drng nOng thôn mó'i trên da bàn tinh Quáng Tn giai doan 2022 - 
2025, Báo cáo thám tra so , j kiên tháo lun cüa dgi biêu Hôi dOng nhán 
dan tinh tçii Icj) hcip. 

QUYET NGH4: 

Biu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Quy djnh ChInh sách h trçl 
lâi suât von vay phát triên san xuât, kinh doanh thirc hin Chucng trInh milc 
tiêu quôc gia xây drng nông thôn mâi trên dja bàn tinh Quâng Trj giai don 
2022- 2025. 

Biu 2. T chüc thirc hien: 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt. Hang närn can 
cr so hrqng dir an dang k và nhu câu kinh phi can ho trq lâi suât, UBND tinh can 
dôi kinh phi darn bão không vucit chi ngân sách. 
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2. Thu?mg tr1rc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng than dan, To di 
biêu và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hçip vói Ban Th.ring tr1rc Uy ban 
Mt trn To quôc Vit Nam tinh và các to chtrc chInh trj - xã hi giám sat vic 
thirc hin Nghj quyêt nay. 

Nghj quyt nay dã duçc Hi dng nhân dan tinh Quãng Tn khóa,VTII, k' 
hop thir thông qua ngày tháng nàm 2022 và có hiu 1irc ké tr ngày 
thông qua.!. 

Neii nhin: 
- VPQH, VPCP, VPCTN; 
- Các BO:  NN&PTNT, KH&DT, TC; 
- Cc KTVBQPPL - Bô Ttr pháp; 
- V Pháp ch - B NN&PTNT; 
- TVTU, TU HDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH, TAND, VKSND tinh; 
- Các S&, ban, ngành, doãn th cAp tinh; 
- TT HDND, UBND cap huyn; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Cong báo tinh; 
-Lixu:VT,KTNS. 

CHU TICH 

Nguyen Bang Quang 



HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Bc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

QUY BINII 
Chinh sách h trçr lãi sut vein vay phát trin san xut, kinh doanh 
thirc hin Chirong trInh miIc tiêu quc gia xây dyng nông thôn mói 

trên dja bàn tinh Quãng Trj giai do.n 2022- 2025 
(Kern theo Nghj quyét so /2022/NQ-HDND ngày / /2022 

cüa Hôi dóng nhán dan tinh Quáng Tn) 

. • .A Bteu 1. Phm vi dieu chrnh 

Quy djnh nay quy djnh chinh sách h trçl lâi sut vn vay cho các th chüc, cá 
nhãn vay vn bng dng tin Vit Nam cüa các th chirc tin ding d thirc hin du 
tu phát trin san xut, kinh doanh thc hin Chuang trInh Miic tiêu quc gia xây 
dmg nông thôn mâi tti 101 xã trên dja bàn tinh Quàng Trj giai don 2022- 2025. 

Biu 2. Bi tirqng áp diing 

1. Ca nhân, h gia dInh, chü trang trai, to hcip tác, hcip tác xã nông nghip, 
(sau day gi là khách hang) vay vn san xut kinh doanh thtrc hin Chuang trInh 
Mic tiêu quc gia xây drng nông thôn mói. 

2. Các t chirc tin dmg (trr Ngãn hang chInh sách xã hi) thirc hin cho vay 
d phát trin san xut, kinh doanh thirc hin Chixang trInh miic tiêu quc gia xây 
dirng nông thôn mOi trén dja bàn tinh Quãng Trj giai doin 2022-2025 (sau day 

gçi là ngán hang cho vay). 

3. Các ca quail, t chüc, Ca nhô.n có lien quan. 

Biu 3. Nguyen tc, diu kin h trçr lãi sut 

1. Nguyen t&c 

a) Vic h trçl lãi sut chi áp diing d& vth các d%r an cho vay mâi thôa man 
diu kin cho vay theo quy djnh cüa Ngân hang Nhà nuOc và Ngãn hang cho vay 
theo cci ch tin dirng thông thu&ng. 

b) Vic xét ch9n dir an cho vay có h trçi lãi suit ducic thc hin tü Co so, 
dam bão tInh cong khai, dan chü, minh bach. 

c) Vic h trçl lâi su,t chi duçic thrc hin mt 1n di vOi mt dir an. Tnrông 
hcip các van bàn pháp 1ut khác có quy djnh cüng ni dung h trq vOi quy djnh h 
trq ti Quy djnh nay thI áp ding müc h trçi có lqi nht. 

2. Diu kiên h trci lãi sut 

a) Dung di ti.rçing, ni dung, linh virc h trçl theo quy djrih ti Khoàn 1 Diu 
2, Diu 4 cüa Quy djnh nay. 
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b) Sü ding vn dung mic dIch và trã nçi gc, lãi theo dung thôa thun vâi t 
chirc tin diing. 

c) Các dir an, phuong an du tu san xut, kinh doanh phái phü hçip vâi quy 
hoch dixçic cp có thm quyn phê duyt. 

Uy ban nhãn dan xà thrn djnh dir an, phuGng an san xut, kinh doanh có 
mCrc vn vay dufci 1 t dng. Di vâi các di,r an thirc hin trong phim vi tir 2 xA 
tr& len thI Uy ban nhân dan xã phãi 1y kin cüa Uy ban nhân dan huyn, thj xã 
tnróc khi thm djnh (sau day gçi là Uy ban nhân dan cp huyn). 

Uy ban nhãn dan cp huyn thm djnh dir an, phuong an san xut kinh doanh 
Co müc vn vay tü 1- 2 t dng. Di vài các diii an có müc vay trén 2 t dng hoc 
thrc hin trong phm vi tr 2 huyn (thj xA) trâ len, Uy ban nhân dan cp huyn 
ly kin cüa các Sâ, ngành chuyên mon lien quan truâc khi thm djnh. 

Diu 4. Ni dung, linh vrc thrqc h trçr lãi sut vn vay 

1. H trq lãi sut vn vay phát trin san xuAt, kinh doanh, ch bin, bão 
quân, tiêu thi trong lTnh virc nông nghip. Trong do, ixu tiên h trq lAi suit vê,n 
vay phát trin san xut dM vi mt s cay trng, con nuôi tao  san phm nông 
nghip hang boa có th manh  cüa tinh duçic quy djnh tai  Nghj quyt s 
162/2021/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cüa HOi  dông nhân dan tinh Quy djnh 
chInh sách h trçl phát trin mOt  s cay trng, 4t nuôi tao  san phin chü lrc có lçi 
th canh  tranh trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 2022-2026. 

2. H trçi lai sut vn vay phát trin san xut, kinh doanh các san phAm ti&m 
nàng, dà dat  chfrng nhn OCOP trén dja bàn tinh Quâng Trj di vói các ni dung: 

a) Du tix, nâng cp Co sâ ha tang phçic vi san xut, ch bin, bâo quánsãn 
phm OCOP. 

b) Du tu thit bj, may mOe, cOng ngh phiic vi san xut, ch bin, báo quãn 
san phm OCOP. 

c) Du tu trung tam, dim trung bay, giâi thiu và bn san ph.m OCOP. 

d) Du tu co sà ha t.ng phi1e viii phat trin du ljch nông thôn trong xây dirng 
nông thôn mâi. 

Diu 5. Mirc h trq Iãi sut, hin mfrc cho vay dtrçrc h trçr lãi sut và thôi 
gian cho vay 

1. Müc h trçi lãi sut 
a) Ngân sách nhà nuóc h trçi 50% s tin lãi cho khách hang vay trong su& 

th?yi han  cho vay dôi vói khoân cho vay ngàn han. 
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b) Ngãn sách nhà nuóc h trq 50% lài sut cti v&i 02 näm du, tü nàm thu 3 
trâ di h trg 30% 1i suAt cho các khách hang vay vn tai  các ngãn hang cho 
vay d& vài khoãn vay trung, dài h?n. 

2. Hin müc cho vay dxçic h trg lài sut và thyi gian h trçi lâi sut. 

a) Hin mirc cho vay diiçic h trçc lâi sut 

Can cur vào các phi.rang an, dir an san xuAt, kinh doanh, các t churc, cá nhán 
&rqc vay vn theo các hn mcrc khác nhau. Hn murc cho vay di.rqc h trq läi suit 
ti thiu là 100 triu dng/dr an (Mat  tram triu dng/d4- an) và ti da không qua 
2 t' dng/dr an (Hal tj  dng/dt an). 

b) Thai gian h trçi lâi sut: TInh ti'i ngày giâi ngân vein vay dn ngày trá n 
cueii cüng theo hçip deing tin diung dã k3 kt nhtrng không qua ngày 31/12/2025. 

Diu 6. Ngun kinh phi thiyc hin 

Tü nguein vein Chuang trInh Mc tiêu Queic gia xây drng nông thôn mti 
(ngân sách dja phi.rang và các nguein vein hcip pháp khac) d thirc hin chinh 
sách h trq lãi su.t vein vay phát trin san xut, kinh doanh trong xây drng nông 
thôn mâi./. 
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