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UY BAN NHAN DAN
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CONG HOA xA HO! CHU NGH1A V!T NAM
Dc lp - Ty do - Hanh phüc
Tin Giang, ngày 24 tháng 5 nám 2016

QUYET DJNH
Ban hành quy dlnh mu'c h trçr phát trin cánh dng 16n,
gàn san xut vó'i tiêu thi nông san trên dja bàn tinh Tin Giang

UY BAN NH AN DAN TINH TIEN GIANG
Can cü Ludt to^ chüc chInh quyn dja phi.wng, ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Ludt Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut cUa Hi dông nhân
dan, Uy ban nhân dan ngày 03 tháng 12 11am 2004;
Can cif Nghj dinh s6 210/2013/ND-CP ngày 19 tháng 12 nàm 2013 cüa
Chinh phü ye chInh sách khuyen khich doanh nghip dâu tu vào nông nghip,
nông thôn;
Can cir Quy& djnh sO^ 62/2013/QD-TTg ngày 25 tháng 10 nàm 2013 cüa
Thu tuàng Chinh phU ye chInh sách khuyên khIch phát triên hop tác, lien kêt san
xuât gän vâi tiêu thii nông san, xây dirng cánh dông ló'n;
Can cu' Thông tu s66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 näm 2006 cüa B
Tài chInh huó'ng dan co chê tài chInh ho trq các sang ltp viên hqp tác xã chuân bj
thành l.p, các dôi tuçmg dào tao, bôi duö'ng cüa hçp tác xA và Thông tu so
173/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 näm 2012 cüa B6 Tài chInh süa dôi, bô sung
Thông tu so 66/2006/TT-BTC, ngày 17 tháng 7 näm 2006 cüa B6 Tài chInh;
Can cü Thông tu so^ 15/201 4/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 näm 2014
cüa B6 Nông nghip và Phát triên nông thôn hurng dn thirc hin mt so diêu
tai Quyêt djnh so 62/2013/QD-TTg ngày 25 tháng 10 näm 2013 cüa Thu tithng
Chinh phU;
Can cir Thông tu lien tjch so^ 183/201 0/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng
11 näm 2010 cüa BTài chinh hithng dn chê Q quân 1, sü dung kinh phi ngân
sách nhà nrnc cap dôi v9i hoat dng khuyên nông;
Can cu' Cong van so^ 21 03/BTC-NSNN ngày 10 tháng 02 11am 2015 cüa
cüa
B Tài chInh ye vic huing dan thrc hin Quytêdjnh s 62/2013/QD-TTg
o
Thu tung Chinh phü;
Cänci'r Nghj quyêt so 129/2015/NQ-HDND ngày 11 tháng 12 nàm 2015
cUa Hi dông nhân dan tinh quy djnh mirc ho^ trçl khuyên khIch phát triên cánh
dông lón, gàn san xuât vi tiêu thii nông san tren dja bàn tinh Tiên Giang;
Xét d8 nghj cüa Si Nông nghip và Phát trin nông thôn,
QUYET IMNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh muc hO^ trcr phát trin
cánh dông 16n, gän san xuât vth tiêu thu nông san trên dja bàn tinh Tiên Giang.

Diu 2. Giao Giám dc Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI,
phôi hop vol thu trithng các sâ, ngãnh có lien quan to chüc triên
khai thirc hin
Quyet djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu hrc sau 10 ngày, U tir ngày k và thay th Quyt
djnh so 42/2014/QD-UBND ngày 22/12/2014 cüa Uy ban nhân dan tinh Tiên
Giang ban hành Quy djnh ye chInh sách phát triên cánh dOng lan, gän san xuât
vói tiêu thii nOng san trên dja bàn tinh Tiên Giang.
Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Nông
nghiêp và Phát triên nông thôn, thu truâng các si, ban, ngành tinh, Chü tjch Uy
ban nhân dan các huyn, thành phô, thj xã và các to chüc, cá nhân có lien quan
chju trách nhim thi hành quyêt djnh ndy./nV
Nei nhçmn:
-NhiiDiu3;
- Van phOng ChInh phO;
- BO Nong nghip và PTNT;
- B6 Tr pháp (Cic KiOm tra VB);
- Ban Chi dao Tây Nam B;
- TT.TU, TT.HDND tinh;
- Uy ban Mt trân T6 quc tinh;
- UBND tinh: CT và các PCT;
- VP. Doàn DBQH và HDND tinh;
- VPUB: CVP và cac PCVP;
- Cng TTDT, Cong báo tinh;
- Liiu VT, P.KTN (Tam, Nhä) 1
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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc lp - Tn do - Hnh phüc

UY BAN NHAN DAN
TINH TIEN GIANG

QUY DNH
Mire hox try phát trin cánh dIng 16n, gn sin xut v&i
tiêu thti nông sin trên dja bàn tinh Tin Giang
(Kern theo Quyet dinh s6'2# /2016/QD- UBND ngày#-4 tháng nàm 2016
cza Uy ban nhán dan tinh Tien Giang)
ChungI
NHYNG QUY DNH CHUNG
Diu 1. Phm vi diu chinh, di ttrçrng áp dting, nguyen tác h62' try
1. Pham vi diu chinh
Quy djnh müc hO^ trV khuyn khIch phát trin cánh dng lan, gn san xutt
vth tiêu th%i nông san thuc các Phucing an cánh dông 1n duçc Uy ban nhân dan
tinh phê duyt trên dja bàn tinh Tiên Giang.
2. Di ti.rclng áp dung
a) Doanh nghip có hop dng ho tác, lien kt san xut g&n vâi che^ bin và
tiêu th%i nông san, xây dirng cánh dông ln vth ho p tác xã, lien hip hçp tác xã
(gQi Chung là to chüc dti din cüa nOng dan) hoäc h6 gia dInh, Ca nhân, trang
trii (g9i Chung là nông dan).
b) To^ chirc dti din cüa nông dan có hçp dng hop tác, lien kt san xut
gän vi ché biên và tiêu thu. nông san, xây dung cánh dông lan vai doanh nghip
hoc nông dan.
c) Nông dan tham gia hçip dng hcp tác, lien kt san xuttt gtn vâi ch6 bin
và tiêu thij nông san, xay drng cánh dông lan vol doanh nghip hotc to chirc di
din cüa nông dan.
3. Nguyen tc ho7 trçl
Trong truOng hçip cüng thOi gian, mt s ni dung có nhiu chInh sách ho
trçi tü các chuang trInh, dr an khác nhau thI dOi tuçing thy huOng duçic hra chQn
müc chinh sách ho tro có lcyi nhât.
Diu 2. Giãi thIch tir ngü
1; Phuong an cánh dng lOn là phuang an phát trin hçip tác, lien kêt san
xuât gän vOi tiêu th%1 nông san, xây dung canh dông iOn do doanh nghip hoc to
chüc di din cüa nông dan xây drng dugc Uy ban nhân dan tinh phê duyt.
2. Hçip dng lien kt san xut và tiêu thu nông san là hqp dông hp tác,
lien kêt san xuât gän vOi tiêu thij nông san, xay dimg cánh dông iOn (sau day gi
là hop dông lien kêt san xuât và tiêu thu nông san) duçc k kêt giüa doanh
nghip vOi to chOc dai din cüa nông dan hoc nông dan; giUa tO chOc dti din
cüa nOng dan vOi nông dan.

Chtro'ng II
QUY MO DIN TCH, TIEU CHI VA PHU'NG AN CANH BONG LUN
Dieu 3. Quy mob ditIch cánh dIng lon
1. Di v&i cay lüa diên tIch ti thiu là 50 ha 1in thira.
2. Di vth cay an qua diên tIch ti thiu là 30 ha, không nhtt thi& lin thira
nhung din tIch lien kêt san xuât phâi tir 3ha tth len và näm trong cüng mt
vüng san xuât chuyên canh t.p trung.
3. Di vOi rau màu din tIch ti thiu là 15 ha không lien thi:ra, nhung din
tich lien kêt san xuât phâi tr 5,0 ha trâ len và näm trong cüng mt vUng san xuât
chuyên canh tp trung.
Dieu 4. Tiêu chi cánh dIng 1&n
1 .Tiêu chi bt buôc
a)PhU hop vâi quy hoach cUa dja phuang v: Phát trin kinh t - xâ hi; si:r
ding dat; tong the phát triên san xuât ngành nông nghip; nông thôn mi và các
quy hoach khác.
b) Ap diing dng b6 quy trInh san xut duqc thng nht giüa các ben tham
gia lien kêt, phü ho, p vâi ba1 cay trông và dam bâo phát triên ben virng.
c) Co It nht mt trong các hInh thirc lien kt san xut và tiêu thii nông
san thông qua ho, p dông sau day:
- Lien kt gifla doanh nghip tiêu thii - doanh nghip cung irng v.t Ui du
vào vói to chirc dai din cüa nông dan hoc nông dan;
- Lien kt san xut giüa doanh nghip vi nông dan;
- Lien kt san xut giüa doanh nghip vYi to^ chirc dai din cüa nông dan;
- Lien kt san xu& giüa th chirc dai din cüa nông dan vi nông dan.
(Mâu hcip dng lien kê't san xuá't và tiêu thy nông san theo Phu lyc 1 cia
Thông tir so 15/2014/TT-BNNPTNT)
d) Quy mô din tjch cüa cánh dng hrn: Duqc quy djnh tai Diu 3 cüa
Quyet djnh nay.
2. Tiêu chi khuyn khIch
a) Co ha tang kinh te^ nhu h6 thong giao thông ni dng, thüy igi, din và
nhUng cong trInhph%ic vi san xuât khác dáp rng yêu câu san xuât, tiêu thii san
phâm và tüng bi.nc cài thin theo huàng san xuât hang hóa tQtp trung.
b) Quy mO lan tp trung và áp dung ccr giai hóa dng b; cong ngh tiên
tiên (san xuât theo tiêu chuân an toàn, VietGAP, Global GAP...) và có ca sâ thu
mua, bao quàn, ché biên nOng san gân ncii san xuât.
Dieu 5. Phtrong an cánh ding lo'n
1. Chap thun chü trucng xây drng Phucing an cánh dng lón
Thirc hin theo quy djnh tai Khoàn 1, Diu 5 cüa Thông tu so^ 15/201 4/flBNNPTNT ngày 29 tháng 4 nàm 2014 cüa B6 Nông nghip và Phát trien nông thôn.
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Doanh nghip, to chirc dai din nông dan có nhu cu tham gia lien kt
trong cánh dông lan, có don dê nghj xây dirng Phuorng an cánh dông Ian gâi
Sa Nông nghip và Phát triên nông thôn xin kiên chap thutn theo dja chi Chi
c%Jc Phát triên nông thôn, dja chi: so 89, Nam K' Khii Nghia, Phithng 4, TP.
M5 Tho, tinh Tiên Giang (mâu don theo phy lyc 2).
2. My drng Phucmg an cánh dng lan
Thirc hin theo quy djnh tai Khoãn 2, Diu 5 cüa Thông tu s6 15/2014/TTBNNPTNT ngày 29 tháng 4 näm 2014 cüa B6 Nông nghip và Phát triên nông thôn.
3. H6 so thm djnh, phé duyt Phuang an cánh dng lan
Thc hin theo quy djnh tai Khoãn 3, Diu 5 cüa Thông tu s 15/2014iTfBNNPTNT ngày 29 tháng 4 nàm 2014 cüa B6 Nông nghip và Phát triên nông thôn.
4. Quy trInh, thAm quyn phê duyt
Thrc hin theo quy djnh tai Khoãn 4, Diu 5 cUa Thông tu so-' 15/201 4/TI'BNNPTNT ngày 29 tháng 4 näm 2014 cüa B6 Nông nghip và Phát triên nông thôn.
Doanh nghip, t chüc dai din nông dan np trrc tip ho.c bang duang
bu'u din 07 bO ho so ye Sa Nông nghip và Phát triên nông thôn (Chi cijc Phát
triên nông thôn, dja chi: so 89, Nam KS' Kh&i Nghia, Phuang 4, TP. M Tho,
tinh Tiên Giang).
Trong vông 15 ngày lam vic, ke^ tir ngày tip nhn M so hop 1, Sà Nông
nghip và Phát triên nông thôn phôi ho các s&, ban, ngành tinh, Uy ban nhân
dan cap huyn có lien quan thâm djnh Phuong an cánh dông lan và trInh Uy ban
nhân dan tinh phé duyt, trong vông 05 ngày lam vic kê tü ngày nhn duçc
Van ban trInh cüa Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn, Uy ban nhân dan
tinh xem xét, phê duyt Phucing an cánh dông lan.
Chtrng III
NQI DUNG VA rnEU KIN HO TRCf
Diu 6. Ni dung và mfrc h67 try
1. HO try di v&i doanh nghip

H6 trçl 50% kinh phi t chirc dào tao và hithng dn kS' thut cho nông dan
san xuât nông san theo hop dông (Diem d, Khoãn 1, Diêu 4 Quyêt djnh
62/201 3/TTg). Lap tp huân duc to chüc tai xã, 1 ngAy/14/vu vai sO luqng tir
30-50 hoc viênllóp. Mac ho trq ciii the:
a) H6 trq van phông phAm, in An tài lieu, giáo trInh trirc tip ph%Tc vii lap
hçc 15.000 dông/nguai/b tài lieu.
b) Chi nuac ung cho hc viên: 15.000 dng/nguai/ngày.
c) Thuê hi truang: 150.000 dng/ngày/làp di vai lip tp huAn
ti chüc tai xâ.
d) Thu lao cho giãng viên, huang dn viên thixc hành thao tác k thut: Di
vai nguai day nghê (can b k thut, kS' su, ngisai lao dng có tay nghé cao tai
các doanh nghip, co sâ san xuât, kinh doanh vâ các trung tam khuyên nông,
lam, ngu, nông dan san xuât giOi tham gia day nghê lao dng nOng thôn) diic
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trà tin cong giáng dy vâi müc 12.500 dng/già; nguôi dy nghe^ là các tin sT
khoa h9c, tiên si trong 1mb virc nông nghip, ngh nhân cap tinh tth len duçic trà
tiên cong giàng dy vOi mirc 150.000 dônglbuôi.
e) H6 trq tin an cho h9c viên: 12.500 dng/ngày thrc hQc/ng11i di vói
các lap tp huân, dào to to chirc tai cap xâ.
2. H try di v&i t chuc di din cüa nông dan
a) H6 trq 30% näm du và 20% nàm thir 2 chi phi ve^ thuc bào v th%rc 4t,
cong lao dng, thuê may dê thirc hin djch viii bào v8 thirc vt chung chocác
thành viên vai djnh mirc cüa ngành nông nghip (theo Diem c, Khoãn 1, Diêu 5
Quyet djnh 62/2013/QD-TTg). Müc ho trçY cu the cho nàm dâu và nãm thir 2:
Di vai cay lüa: 1.200.000 dng/ha trong nàm du và 800.000 dng/ha
trong näm thu 2.
- Di vOi rau, Cu, qua: 2.000.000 dng/ha trong näm du và 1.300.000
dOng/ha trong 11am thu 2.
- Di vôi cay an trái gm xoài, thanh long, su riêng, vu sra, cam, buii,
khóm, sciri, sapO, nhân, mâng câu xiêm: 2.000.000 dOng/ha trong näm dâu và
1.300.000 dOng/ha trong näm thir 2.
b) HOS trg 50% chi phi tp hun, dào tio mtt ln cho can b hçip tác xâ, lien
hip ho tác xã ye quân l, ho dông kinh té, k thut san xuât (Diem d,Khoãn
1, Diêu 5 Quyêt djnh 62/2013/QD-TTg) do cap huyn hotc cap tinh to chirc.
Müc ho trci cu the:
- H6 trg tin an cho h9c viên: 35.000 dng/ngày thirc hçc/ngi.thi.
- H6 trçi tin nithc ung cho hoc viên: 5.000 dng/ngiiai/ngày.
- H6 trq tin tài lieu: 15.000 dng/nguai/b tài 1iu.
c) H6 trçi 100% kinh phi t chirc dào to và hithng dn k5' thut cho nông
dan san xuât nông san theo hçip dông (Diem d, Khoãn 1, Diêu 5 cüa Quyêt djnh
62/2013/QD-TTg). Lip tp huân duqc to chirc ti xâ, 1 ngdy/16p/vu vai so
luçing tü 30-50 h9c vien/lap. Müc M trçl cu the:
- H6 trg van phông phm, in dn tài 1iu, giáo trInh trirc tip phiic vu lap hc
30.000 d6ng/ngu&i/b6 tài 1iu.
- Chi nuâc ung cho hoc viên: 30.000 dng/nguai/ngày.
- Thuê hi truang: 300.000 dng/ngày/14 di vài lap ttp hun to^ chuc tai xà.
- Thu lao cho giàng viên, hithng dn viên thirc hành thao tác k' thut: Di
vai nguai dy nghê (can b6 k thut, k si.r, nguai lao dng có tay nghê cao ti
các doanh nghip, co sâ san xuât, kinh doanh và các trung tam khuyên nông,
lam, ngix, nOng dan san xuât giOi tham gia dy nghê lao dng nOng thôn) dugc
trâ tiên cOng giãng dy vai müc 25.000 dOng/gia; nguai dy nghê là các tien si
khoa h9c, tiên si trong linh vrc nOng nghip, ngh nhân cap tinh trâ len duçic trà
tien cOng giãng dy vai muc 3 00.000 dOng/buOi.
- H6 trçl tin an cho hçc viên: 25.000 dng/ngày thirc h9c/nglthi d6i vâi
các lap tap huân, dào tao to chuc tai cap xä.

3. HO" try div&i nôngdân
a) Dirge tp hun và huâng dn k5 thut v^e san xut và thông tin thj trung
mien phi lien quan den loai san phâm tham gia cánh dông kn (Diem a, Khoân 1,
Diêu 6 Quyêt djnh 62/2013/QD-TTg)
b) H6 trq mt ln 30% chi phi mua ging cay trng có phm cp chit
lugng: rau màu (giong Fl), cay an qua (cay giông có nguôn góc rô rang), lüa
(giong cap xác nhn) dé gieo trông vi dâu tiên trong Phixang an cánh dông Rin
(Diem b Khoân 1 Diêu 6 cüa Quyêt djnh 62/2013/QD-TTg), ciii the nhir sau:
- Di vi cay lüa ho-^ trg: 600.000 dng/ha.
- Di vâi rau mâu:
+ Hox trg rau trng bang hit: 850.000 dng/ha.
+ Ho^ trg rau trng bang than, Cu: 3.000.000 dng/ha.
- Dôi vri cay an trái:
+ Xoài, vu stra, buyi, nhàn, s.0 riêng, sapô, mãng cu xiêm M trg:
1.800.000 dông/ha.
+ Thanh long h8 trg: 4.800.000 dng/ha.
+ Khóm h07 tr(y: 6.000.000 dng/ha.
+ Cam, Sari hO^ trg: 2.700.000 dng/ha.
Dan giá h6 trg các 1oui ging cay trng dirge tinh theo giá ghi trên boa don
mua giông tai thyi diem mua; triJng ho các doanh nghip cung üng không dü
so luqng, chüng loai giông cay trông, nông dan phâi mua tü các h6 nông dan
dirge phép san xuat, kinh doanh giông cay trông chat lugng cao (không có hóa
don) thI can cü dan giá giông cay trông cüng loai ghi trén hóa don cung irng cüa
các doanh nghip khác cüng thii diem dê tinh don giá ho trcy.
C) H6 trg kinh phi luu kho ti doanh nghip (Dim c, Khoàn 1, Diu 6

Quyêt djnh 62/2013/QD-TTg): Nông dan dirge ngan sách ho^ trg 100% kinh phi
luu kho tai doanh nghip tron trung hop ChInh phU thirc hin chü truong tam
trtr nông san, thai hn h07 trg tôi da là 3 tháng.
4. Dieu kiçn ho try
a) DM vOi doanh nghip: phâi dam bào các diu kin theo quy djnh ti
Khoãn 2 Dieu 4 Quyêt djnh so- 62/2013/QD-TTg ngày 25 tháng 10 nàm 2013
cüa Thu tithng Chinh phO. Cu the nhu sau:
- Doanh nghip phài có hop dng trirc tip hoc lien kt vi các doanh
nghip khác dé cung üng vt tu, djch vii dâu vào phiic vii san xuât, gän vói mua
nông san cOa h6 nông dan hotc to chüc di din cOa nông dan trong du an cánh
dông 1n.
- Co vUng nguyen lieu dam bào It nht 50% nhu cu nguyen lieu và có h
thông say, kho chua, co sâ the bien bâo dam yêu cau san xuat kinh doanh cüa
doanh nghip theo hop dông.
C6 phirang an thuc hin các ni dung dirge iru dâi, h07 trg quy djnh ti
Khoan 1 Dieu 6 quy djnh nay và dirge Uy ban nhân dan tinh phe duyt.

-

b) Di vâi to^ chüc di din cüa nông dan: Phãi dam bâo các diu kin theo
quy djnh tai Khoàn 2 Diêu 5 Quyet djnh so 62/2013/QD-TTg ngày 25 tháng 10
nàm 2013 cüa Thu tuóng Chinh phO. Cu the nhix sau:
- Co hop dng và thirc hin cung ung dàu vào cho san xut hoc t o^ chic
san xuât hoàc tiêu thii nông san cho các h6 thành viên và nông dan trên dja bàn.
- Co phiio'ng an thirc hin các ni dung dtrçic uu dãi, h07 trçl quy djnh ti
Khoán 2 Diêu 6 quy djnh nay và di.rgc Uy ban nhân dan tinh phê duyt.
c) fMi vói nông dan: Phài dam bão các diu kin theo quy djnh tai Khoãn
2, Diêu 6 Quyêt djnh so 62/2013/QD-TTg ngày 25 tháng 10 nàm 2013 cüa Thu
tu&ng ChInh phü; cu the h nOng dan cam kêt thrc hin san xuât và ban nông
san theo dOng hop dông dà k và duc cap có thâm quyên xác nhn.
A

A

Dieu 7. Nguon kinh phi ho try
1. Ngân sách Trung uong ho^ trçY cho tinh thông qua các chuong trInh, dir
an trrc tiêp va long ghép các chuong trInh, dr an có lien quan; Ngân sách
Trung uong bô sung có m%ic tiêu dê thrc hin chInh sách và phát triên dat
trông liia theo Nghj djnh sO 35/201 5/ND-CP ngày 13 tháng 4 nàm 2015 cüa
ChInh phü ye quãn l, sir ding dat trông lüa dôi vii cay lOa.
2. S%r nghip nOng nghip.
3. Các ngun vn hap pháp khác.
Chtro'ng IV
PHUNG TH1J'C HO TRJ
Diu 8. Di v&i doanh nghip và to chtrc ct.i din cüa nông dan
Th%rc hin theo quy djnh tai Dim a và Diem b, Miic 2 COng van so
2103/BTC-NSNN ngày 10 tháng 02 nàm 2015 cüa BO Tài chInh ye vic hu&ng
dan thirc hin Quyêt djnh sO 62/2013/QD-TTg cüa Thu tuàng ChInh phü, ciii the
nhu sau:
1. Khi xay dirng phucing an cánh dng ion doanh nghip hoc t6 chOc dai
din cüa nOng dan lp phuang an ho trcl kinh phi tO chuc dào tao và huOng dan
k5 thut cho nông dan san xuât theo hop dOng, M trçi thuôc bão ve thrc 4t, cong
lao Ong, thuê may de thirc hin bâo ve thirc vt chung cho các thành viên; ho trçl
kinh phi tap huân can bO hap tac xã, hen hiêp hap tac xã ye quan iy, hap dông kinh
tê, k thutt san xuât; kinh phi hO trçY nOng dan mua giOng cay trOng dé gieo trông
vi dâu tiên trong phuang an cánh dông iOn theo quy djnh.
2. Trên ca sO cac chirng tir, bang ke có k nh.n (di vOi khoãn chi h06 trq trrc
tiêp cho cá nhân) thirc tê chi phi triên khai vic to chOc dào tao và hixOng dan k
thut cho nông dan san xuât theo hap dông, thrc hin bão ve^ thirc vt chung cho
cac thành viên; chi phi ho trV can b6 hap tác xã, lien hip hap tác xã tham dir tp
huân ye quân l, hap dOng kinh te, k5 thu.t san xuât gui sO NOng nghip và Phát
triên nOng thOn. Can cO vào phuang an dugc phé duyt, mOc ho trq theo quy
djnh; trithng hap doanh nghip, to chOc dai din cüa nOng dan dO diêu kin
huOng uu dãi ho trV theo quy djnh tai Diem a, Diem b và Diem c, Khoán 4, Diêu

6 cüa Quyt djnh nay, Sä Nông nghip và Phát trin nông thôn phi hcp viii Sâ
Tài chinh, Si Kê hoach và Dâu tu xem xét trInh Uy ban nhân dan tinh quyêt
djnh. Quyêt djnh cüa Uy ban nhân dan tinh h trçi cho doanh nghip, to chirc dai
din cüa nông dan giri các cci quan: Sà Nông nghip và Phát triên nông thôn, Sâ
Tài chinh, Sâ Kê hoach va Du tu, Kho bac Nba nuâc tinh. Can cü Quyêt djnh
ho trçi cüa Uy ban nhân dan tinh, Sr Tài chinh phôihçipvii Si Nông nghip
va Phát triên nông thôn, Kho bac Nhà nrnic chuyên tiên ho trçy cho doanh
nghip, to chüc dti din nông dan.
Diu 9. J3i vri nông dan
Thrc hin theo quy djnh tai Dim b và Dim c, Mic 2 Cong van so
21 03/BTC-NSNN ngày 10 tháng 02 11am 2015 cüa B6 Tài chinh ye vic hithng
dan thrc hin Quyêt djnh so 62/2013/QD-TTg cUa Thu tung Chinh phü, cu the
nhi.r sau:
1. Di vth kinh phi M trq nông dan mua ging cay trng & gieo trng vi
dâu tiên trong phucing an cánh dông lón và kinh phi hru kho ti doanh nghip
trong tri.thng hop Chinh phü thirc hin chü trucing tam trü nông san: Can cir các
ban sao chirng tü, hod don mua giOng cay trOng, thuê kho cüa doanh nghip và
biên ban nghim thu hçip dông lien kêt và tiêu thij nông san k
ft doanh
nghip holtc to chirc di din cUa nOng dan vâi nông dan (co xác nhn cüa Uy
ban nhân cap xã vic thrc hin hçip dông cüa nông dan), Phông Kinh té, Phông
nông nghip và Phát triên nông thôn cap huyn tong ho báo cao, Uy ban nhân
dan cap huyn gâi Si Nông nghip và phát triên nOng thôn phôi hçp vói Si Tài
chinh thâm djnh trmnh Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh. Quyêt djnh cüa Uy ban
nhân dan cap tinh ho trçi cho nông dan gui các cci quan: S& Nông nghip và Phát
triên nông thôn, Sâ Tai chinh, Kho bac Nhà nucic tinh, Kho bac Nhà nithc cap
huyn (ncii thirc hin Phucing an cánh dông ion).
2. Can cü Quyt djnh ho^ trçx cüa Uy ban nhân dan
tinh và ljch cp tin
hO trV do Kho bac Nhà nuOc cap huyn thOng báo, h6 nông dan den Kho bac
Nhà nuOc cap huyn lam thu tiic nhn tiên ho trq.
Chtwng V
TO CHIC THIXC HIIN
Diu 10. Trách nhim cüa S& Nông nghip và Phát trin nông thôn
Chü trI, phi ho vOi các SO, ngânh có lien quan, Üy ban nhân dan cp
huyn tham muu cho Uy ban nhân dan tinh:
1. Tip nhn, kim tra M so & nghj cOa doanh nghip, t6 chOc chüc di
diên nông dan ye chü truong xây dimg Phuong an cánh dông iOn, thâm djnh
trInh phé duyt Phucing an cánh dông iOn hoc diêu chinh, bô sung, kéo dài th?yi
gian thirc hin Phuong an cánh dOng iOn.
2. Hang näm, can cü vao Phucing an cánh dng iOn du?c phe duyt và k
hoach triên khai, SO Nông nghip và Phát triên nông thôn lp dutoán gOi SO Tai
chinh, SO Kê hoach va Dâu tu dé tOng hp vào diii toán ngân sách báo cáo Uy
ban nhân dan cap tinh trInh Hi dông nhân dan tinh phe duyt dé thirc hin.
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3. ChU trI, phi hqp vâi các Sâ: Tài chInh, K hotch vã DAu tu, các nganh, don
vi cO lien quan xem xét, thâm djnh ho so, chüng tü dê nghj ho trçl cüa doanh
nghip, to chirc dai din nông dan, TiJy ban nhân dan cap huyn lp báo cáo
trInh Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh ho trçi.
4. Kim tra, giám sat, djnh kS' báo cáo Uy ban nhân dan tinh và B6 Nông
nghip và Phát triên nông thôn. To chüc so kêt, tong kêt dánh giá két qua thirc
hiên, kip th?yi báo cáo dé xuât Uy ban nhân dan tinh xir l nhQ'ng viió'ng mac, ton
tai trong qua trInh to chüc thirc hin.
Diu 11. Trách nhiêm cüa S& Tài chInh
1. PhM hcip vâi Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn, Sâ Ké hoach và
Dâu tii thâm djnh dr toán kinh phi và tham mxu Uy ban nhân dan tinh bô trI
nguOn lirc tài chInh thirc hin các Phuong an cánh dOng l&n, kê hoch cánh dông
Rrn trInh phé duyt hang 11a-m.
2. Chü trI, phi hçip vi Kho bc Nhà nithc tinh, S& Nông nghip và Phát
trién nông thôn, các don vi có lien quan hithng dan, xü 1 kip thi các vuóng
mac trong vic quãn l, si.:r dicing và thanh quyêt toán nguon kinh phi thirc hin
xây dirng cánh dông ion trên dja tinh; giám sat các nguôn von ho trçl xây dirng
cánh dông iOn trên dja bàn tinh.
A
•
A
Dieu 12. So' Ke hoich va Da u fir
Phi hop vOi SO Tài chinh, SO Nông nghip và Phát trin nOng thôn tham
rnuu Uy ban nhân dan tinh bô trI ngân sách h6 trV hang näm cho doanh nghip,
to chOc dai din cüa nông dan và nOng dan tham gia Phuong an cánh dOng iOn.
Diu 13. Kho bac NU ntro'c tinh
HuOng dn Kho bac Nhà nuOc các huyn, thj xâ kjp thOi phi hqp chuyn
tiên ho trV, chi trã dung dôi tuqng và báo cáo kinh phi thirc hin chi trà dung
thOi gian quy djnh.
Diu 14. Trách nhim cüa các s&, ngành, doàn the;' khác có lien quan
1. Sâ Cong Thuong và Trung tam Xüc tin Du tu - Thuong mi - Du ljchtinh
can cO Kê hotch cánh dông iOn duçc phé duyt thirc hin các giâi pháp ho trq
các doanh nghip, to chOc dai din nông dan xüc tiên thuong mii, tiêu thii san
phâm tiir các Phuong an cánh dOng iOn.
2. SO Tài nguyen và MOi truOng chü trI, phi hop vOi SO, ngành lien quan,
Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, thành phO huOng dan thirc hin vic giao
dat, cho thuê dat và các thu tiic cap Giây chü'ng nhn quyên sO dung dat cho
nông dan, to chOc dai din nông dan theo quy djnh cOa pháp hit.
3. Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam - Chi nhánh tinh Tin Giang chi dao các
ngân hang thuong mai trén dja bàn tinh bô tri nguOn von vay cho các Phuong an
cánh dông iOn dä duqc cap thâm quyên phé duyt.
4. De nghj Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh Tiên Giang, Hi Nông
dan, Hi Lien hip phii nO', Hi Cru chiên
binh, Doàn thanh niên COng san HO
Chi Minh: Giám sat, phân bin các hoçtt dtng lien kêt, bâo v8 igi Ich hqp pháp

cüa các ben thirc hin hqp dng kinh th trong cánh dng ion; Tham gia thirc hin
các boat dng thông tin, tuyên truyên và vn dng nông dan hp tác, lien kêt san
xuât, xây drng cánh dông ion; bão v8 lçii Ich hop pháp cüa các hi viên trong
thrc hin ho p dông kinh tê cüa cánh dông Ian.

5. Lien minh hçip tác xâ tham gia cüng các ngành lien quan thrc hin các
hoat dng thông tin, tuyên truyên và ho trçv nông dan hçip tác, lien kêt san xuât
vai doanh nghip và các dôi tác kinh té khac, bão v6 içii Ich cüa hi vién trong
qua trInh k két và thirc hin hop dông lien két.
Diu 15. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph
1. Chi dao Uy ban nhân dan cp x can cir vào hop ding và biên bàn
nghim thu hop dông lien kêt và tiêu thu nông san k gi1a doanh nghip hoc to
chirc dai din cOa nông dan vói nông dan trong khuôn khô Phuang an cánh dông
lan thirc hin trên dja ban xà xác nhn vic thçrc hin hop dông cüa nông dan dê
lam can cir cho vic xem xét nông dan ducc hu&ng ixu dai, ho trq theo Phiscing
an cánh dông lan.
2. Tong hçip cc chirng tü h6 trV cüa nông dângii Si Nông nghip và PTNT
xem xét, trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét ra Quyêt djnh ho trg.
3. Can cü các Phisang an cánh dng 16-n duçic Uy ban nhân dan tinh phê
duyt, xay dung kê hoach kinh phi cu the hang näm truoc ngày 31 tháng 7 giri
S& Nông nghip và Phát triên nông thôn, Si Tài chinh và Sâ Kê hoach và Dâu
tu tong hop trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt.
4. Chi dao co quan chuyên mon huó'ng dn các doanh nghip, các t6 chüc dal
din cüa nông dan tham gia thirc hin Phuang an cánh dOng ion tai dja phi.xang.
Trong qua trInh thirc hin, nu có vuàng mac, d8 nghj các dun vi, dja
phuang kip thôi phân ánh ye Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn dê tong
hçip trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, soa dôi, bô sung cho phü hqp./
TM. UY BAN NH AN DAN T!NH
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