
HO! BONG NHAN DAN 
T!NH HA GIANG 

S& 45 /2022/NQ-HDND 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHL& VIT NAM 
D8c Ip  - Tir do - Hanh phüc 

Ha Giang, ngày 23 tháng 9 nám 2022 

NGHJ QUYET 
Quy djnh ni dung h trç'; mu h so'; trinh tip, thu tic, hra chçn dir an, k hoch, 
phiro'ng an san xut, lija chçn do'n vj dt hang thtrc hin các hot dng h trç' phát 
trin san xut thuc Chirong trInh mtic  tieu qu6c gia trên dja ban tinh Ha Giang 

11(11 BONG NBAN DAN TINH HA GIANG 
KHOA XVffl — K HQP TH1J' CHIN (CHTJYEN BE) 

Can cic Luat Td chicc chInh quyn dja phwong ngày 19 tháng 6 nám 2015,' 
Lugt Sica dôi, ho sung mt so' diu cza Luqt To chicc ChInh phü và Lugt To chicc 
chInh quyên djaphwong ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cic Nghj djnh so' 98/2018/ND-cP ngày 5 tháng 7 nám 2018 cüa CiiInh 
phi ye chInh sách khuyén khich phát triên hQp tác, lien kêt trong san xuât Va tiêu 
thy san phám nông nghip; 

Can cic Nghj djnh so' 32/2019/ND-CP ngày 10 tháng 4 näm 2019 cza ChInh 
phi quy djnh giao nhim vy, dçt hang hoc dáu tháu cung c4v  san phdm, d/ch vy 
cong sic dyng ngán sách nhà nwó'c tIc nguOn kinh phi chi thu'ô'ng xuyên; 

Can cic Nghj djnh so' 2 7/2022/ND-GP ngày 19 tháng 4 näm 2022 cüa ChInh phü 
quy djnh cci ché quán lj, tO chicc thc hin các chicong lrInh myc tiêu quôc gia; 

Can cic Thông tic so' 15/2022/7T-BTC ngày 04 tháng 3 nám 2022 cüa B 
trtcó'ng B Tài chInh ye quán l,i và sic dyng kinh phi scnghip thcc hiçn Chitong 
trInh myc tiêu quOc gia phát triên kinh tê - xa hçi vItng dOng bào dan tc thiêu sO và 
mien nzi giai doçin 2021 - 2030, giai dogn 1.' tIc näm 2021 den näm 2025; 

Can cic Thông tic so' 09/2022/TT-BLDTBXFI ngày 25 tháng 5 nám 2022 cia 
Bç3 trut5ng Bç3 Lao dng- Thwo'ng binh và Xä hç5i hu'&ng dan rnç5t sO nç5i dung thcc 
hiçn da dgng hóa sinh kê, phát trién mô hInh giám nghèo và ho trçi ngicO'i laodç$ng 
di lam vic &nu'ó'c ngoài theo hcip dông thuç5c C'hicong trinh myc tiêu quOc gia 
giáin nghèo hen vthig giai dogn 2021 - 2025; 

Can cic Thông tic so' 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 nàm 2022 cia Bc3 
tru'Ong, C/in nhim Uy ban Dan tç5c hu'&ng dan thcc hin m5t so dtc  an thuc 
Chicong trInh myc tiêu quOc giaphát trién k/nh tê - xâ hç5i vIng dOng bào dan tc 
thiêu so và mien nu'i giai dogn 2021 - 2030, giai dogn I. tic nám 2021 den nám 2025,' 

Can cic Thông tic so' 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 nám 2022 cña 
Bç3 tricOng Bç NOng nghip và Phát triên nông thOn hicóng dan thcc hin hO trçi 
phát triên san xuát trong Th'zh vicc nông nghip thu5c Chiccing trInh myc tiêu quOc 
gia giám nghèo ben vrmg giai dogn 2021 - 2025, 
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Can cz Thông tit sô 05/2022/TT-BIVNP TNT ngày 25 tháng 7 näm 2022 cza 
Bç3 tru-dng B5 Nóng nghip và Phát trien nông thôn hithng dan mç$t so ni dung 
thyc hin Chwong trInh mc tiêu quOc gia xáy dyng nông thOn mái giai doin 
2021-2025 thu ç5c phgm vi quán l n/ia nzthc cia Bç$ Nông nghip và Phát triên 
nông thôn, 

A A A Can cit Thong tit so 46/2022/1T-BTC ngay 28 thang 7 nam 2022 cua BQ 
frwóng Bç5 Tài chlnh ye quy djnh quán l, th dyng và quyêt toán lcinh p/il sr nghip 
tz't nguOn ngán sách trung wong thyc hiçAn  Chwo71g trinh myc tiêu quOc gia giám 
nghèo ben vibng giai dogn 2021-2025; 

Can c& Thông tw s6 53/2022/77'-BTC ngày 12 tháng 8 nám 2022 cüa B5 
trwóng B5 Tài chIn/i quy djnh quán lj và th dyng kinh phi sy nghip tfr ngun 
ngân sách trung wing thtc hiçAn  Chtrnng trinh myc tiêu quOc gia xáy drng nOng 
thôn mái giai dogn 2021-2025, 

Xét T& trinh s 84/TJ'r-UBND ngày 14 tháng 9 nàm 2022 cia L ban nhân 
dan tinh Ha Giang ye vicAc  dé nghj ban hành Nghj quyêt Quy dfnh ni dung ho trçr, 
máu ho so', trInh tt, tlth tyc, ly'a chQn d,c an, kê hogch, phitovig an san xuât, 4a 
chQn don vj dçit hang thtc hiçn hO trcrphát triên san xuát thuç3c Chuv'ng trInh myc 
tiêu quôc gia trên dja bàn tin/i Ha Giang; Báo cáo thám tra sO 32/BC-BPC ngày 
22 tháng 9 nám 2022 cza Ban Pháp chê Hi dOng nhán dan tinh; j /ciên tháo lugAn 
nhât WI cza các dgi biêu H3i dOng nhán dan tinh tgi Ig hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Pham vi diu chinh, di tirçrng áp dung 

1. Phm vi diu chinh: Nghj quy& nay quy djnh ni dung h trçi; mu h so; 
trInh tii, thu tiic 1a ch911 dir an, phi.rcing an, kê hoach trong hoat dng thirc hin h 
trçi phát triên san xuât lien kêt theo chui giá trj, h trçi phát triên san xuât cong 
dông, h trçi phát trien san xuât theo nhim vi thuc chuong trinh miic tiêu quôc 
gia trén cija bàn tinh Ha Giang. 

2. D& tuqng ap dicing: Nghj quyt nay áp ding di vâi the co quan, th chrc, 
cá nhân tham gia hoc có lien quan trong quân 1, to chüc thçrc hin các hoat  dng 
ho trçi phát triên san xuât thuc chi.rcrng trmnh miic tiêu quôc gia trên dja bàn tinh 
Ha Giang. 

Diu 2. Ni dung h trçr; mh h so'; trInh ti,r, thu tiic Ira ch9n thy an, k 
hoch trong thiyc hin hott dng h trq phát triên san xuât lien kêt theo chui 
giá trj 

1. Ni dung h trq 

a) Di vâi Chtrong trInh m11e tiêu qu6c gia xây dirng nông thôn mói: Thrc 
hin theo quy djnh tai  Diêu 7, Diêu 8, Diêu 9 Nghj djnh so 98/2018/ND-CP ngày 
05 tháng 7 nm 2018 cüa ChInh phü ye chInh sách khuyên khIch phát triên hcip tác, 
lien k& gn vâi tiêu th san phâm nông nghip; Diêu 2 Nghj quyêt so 
09/2019/NQ-HDND ngày 19 tháng 7 nm 2019 cUa HOi  dông nh.n dan tinhHà 
Giang phê duyt chInh sách h trçi lien kêt san xuât và tiêu th1i san phâm nông 
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nghip trên dja bàn tinh Ha Giang và khoãn 4, Diki 21 Nghj djnh s 27/2022/ND-
CP ngày 19 tháng 4 nm 2022 cüa Chinh phü v quy dinh  ca ch quãn l, t chüc 
thirc hin cáo chuo'ng trinh miic tiêu quc gia (sau day vilt tct là Nghj djnh s6 
2 7/2022/ND-CP). 

b) Di vâi Chuang trInh miic tiêu quc gia giãm nghèo bn vUng: Thirc hin 
theo quy djnh tai  các khoãn 1, 2, 3, 4, 5 và 9 Diêu 5 Thông tii s 09/2022/TF-
BLDTBXH ngày 25 thãng 5 nm 2022 cüa Bt trtthng B Lao dng — Thuan binh 
và Xà hôi ye huorng dn môt so nôi dung thtxc hiên da dang smh ké, phat tnên mô 
hinh giam ngheo va ho trçi ngi.rai lao d9ng di lam vice a rnrcic ngoai theo hqp dong 
thuc Chixang trinh mic tiêu quôc gia giãm nghèo ben vctng giai don 2021 - 2025 
(sau day viêt tat là Thông tu so 09/2022/TT-BLDTBXH) và thirc hin theo quy 
djnh ti Diêu 5 Thông ttr so 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 näm 2022 
cUa B tru&ng B Nông nghip và Phát triên nông thôn ye hithng dan thrc hin ho 
trq phát triên san xuât trong linh virc nông nghip thuc Chuang trInh miie tiêu 
quôc gia giám nghèo ben vrng giai don 2021 - 2025 (sau day viêt tat là Thông tu-
so 04/2022/TT-BNNPTNT). 

c) Di vói Chuang trInh mic tiêu quc gia phát trin kinh t - xã hi yang 
dong bào dan tc thiêu so và mien nái giai don 2021 - 2030, giai do?n I: th näm 
2021 dn nàm 2025: Thc hin theo quy djnh ti khoãn 4, Diêu 21 Nghj djnh so 
27/2022/ND-CP và khoán 1, Diêu 11 Thông tz so 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 
03 näm 2022 cUa BO tnr&ng B Tài chInh ye quân 1' và si'rdig kinh phI sir nghip 
th'irc hin Chuang trmnh mlic tiêu quôc gia pháttriên kinh tê - xâ hOi  vüng dông bào 
dan tc thiu s và minnüi giai don 2021 - 2030, giai don I: tir nm 2021 den 
nm 2025 (sau day viêt tat là Thông tu- sO 15/2022/Tr-BTc,). 

2. Mu h scr dir án/k hoach  lien kt: Th%rc hin theo Phii l%ic I (Mu so 01, 
Mu s 02, Mu s 03, Mu so 04, Mu so 05) kern theo Nghj quyêt nay. 

3. TrInh tii thu tue 1çra chçn dir an, k hoch lien kát 
a) Khâo sat, xay drng dr an, k hoch lien kt 

Dan vj thu trI lien kt phi hçp vâi Uy ban nhân dan cp huyn nai dir kin 
triên khai dir an d xay dirng dtr an, k hoach lien kêt theo (Phii l%Ic I) ban hành 
kern theo Nghj quy& nay. 

Trên ca sâ kt qua khào sat và kin thng nht vth Uy ban nhân dan c.p 
huyn,dan vj lQp ho sa dê xuât thirc hin dir an, kê hoach  dê ngh h trci phát trin 
san xuat theo chuôi giá trj. 

b) Thm dinh yà phe duyt dr an, k hoach lien k& 
bi) Tru&ng hqp dçr an, ké hoch lien kt san xu&t theo chui giá trj do ChU 

tjch Uy ban nhân dan tinh phê duyt (DOi vó'i các dc an, ké hogch lien kêt sánxuât 
dup'c thtc hin trong phgrn vi dja bàn tui 2 huyn, thành phO tr& len hoc dôi vol 
các 4-  an, kê hoçch lien kêt san xuât do dan vi cap tinh dwcic giao von) 

Buâc 1: Dan vj chü trI lien k& gui oi b h sa theo quy djnh tai  khoán 2 cüa 
diêu nay den s& Nông nghip và Phát triên nông thôn (ca quan chi tn) thông qua 
Trung tarn phiic vi.i hành chInh cong tr%rc thuc Van phông Uy ban nhân dn tinh 
Ha Giang. 
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Buâc 2: Sau khi nhn dü h sc hcip l, Ca quan chU trI can cir vào tInh cht, 
quy mô cüa dir an tham muu trmnh Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh thành 1p Hi 
ctông thãm djnh và T ghip vic cho Hi dng. ChiX tjch Hi ding thm djnh là. 
lânh dao  So Nông nghip và Phát trin nông thôn, các thãnh viên là lãnh dao  Uy 
ban nhán dan cap huyn nth có dir an, k hoach lien kêt, lnh ctao các SO: K hoach 
và Dâu tu, Tài chinh, Lao dng Thucmg binh và XA hi, Ban Dan tc tinh, Van 
phông diêu phôi nông thôn mOi tinh; các sO ngãnh có lien quan và mOi chuyên gia 
dc 1p tham gia (nêu can thiêt). 

BuOc 3: Trong thOi h?n  10 ngày lam vic, Hi dng t ch'Crc thm dnh, nu 
ho so dü dieukin, Ca quan chü trl trmnh Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh phé duyt; 
tnrOng hçip ho so không dü dieu kin, Ca quan chU trI phài có van ban trâ l?yi và 
nêurôl do. 

b2) Trithng hqp d1r an, k hoach lien k& san xut thea chui giá trj do cp 
huyn phê duyt (Dôi vol các d an, kê hoçwh lien kêt san xuât thcc hiçn trong 

A phgm vi dza ban huyçn, thanh pho) 
BuOc 1: Dan vj chü trI lien k& gCri 01 b h so theo quy djnh ti khoãn 2 cUa 

diêu nay den Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn!Phông Kinh tê (coP quan cith 
trI) thông qua b phn tip nhn và trâ kêt qua trçrc thuc Uy ban nhãn dan cap huyn. 

BuOc 2: Sau khi nhn dU h so hçip l, Ca quan chü trI can cü vào tInh ch&t, 
quy rnô cüa d1r an tham rnuu trmnh Chü tjch Uy ban nhãn an cap huyn thãnh 1p 
Hi dông thãm djnh và To giitp vic cho Hi dông. ChU tjch Hti dông thâm djnh là 
lânh dao  Phông Nông nghip và Phát triên nông thonlPhông Kinhtê; các thành viên 
là lnh dao  các phông, ban chuyên mon cap huyn: Tài chmnh - Kê hoach,  Lao dng 
Thizong binh vâ X hi, Dan tc, Van phông diêu phoi Nông thôn m&i huyn; các 
phóng, ban chuyên mon và chuyên gia dc 1p (nêu can thiêt). 

Bithc 3: Trong thOi h?n  10 ngày lam vic, Hi dng t chirc thm djnh, nêu 
ho d diêu kin, Ca quan chü tn tham muu trInh Chü tjch Uy ban nhân dn cap 
huyn phê duyt; truOng hqp hO so không dü diêu kin, Ca quan chU trI phãi có 
van ban trã lOi và nêu rO l do. 

Diu 3. Ni dung h trq, mu h sos, trinh tty, thu tiic bra ch9n dir an, 
phw:rng an trong thirc hin hot dng h tr9' phát triên san xuât cong dng 

1. Ni dung h trcl 
a) DOi vài Chuong trinh miic tiOu quOc gia giâm nghèo ben vfrng: Thirc hin 

theo quy djnh ti các khoãn 2, 3,4, 6, 7, 8 và 9 Diêu 5 Thông tu so 09/2022/U-
BLDTBXH và Diêu 5 Thông tu so 04/2022/TT-BNNPTNT. 

b) Di v&i Chuong trinh mi1c tiêu quc gia phát trin kinh t - xa hOi  vImg 
dông bào dn tc thiêu so và mien nti giai don 2021 — 2030, giai don I: tr nàrn 
2021 den näm 2025: Thirc hin theo quy djnh tai  khoãn 4, Diêu 22 Nghj djnh so 
27/2022/ND-CP và Diu 12 Thông tiz sO 15/2022/TT-BTC. 

2. Mu h so: Thirc hin theo Phii lc II (Mu s 01, Mu s 02, Mu s 03, 
Mu s 04) kern theo Ngh quyêt nay. 

3. TrInh tçr thU t1ic 1a ch9n dr an, phucmg an 
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a) Xây dirng dir an, phrnmg an: Cong dng dan cu phi hqp, thng nht vài 
Uy ban nhãn dan cap xâ nai dir kiên triên khai dir an äê xây drng dir an, phuang 
an theo Phii liic II kern theo Nghj quyêt nay. 

b) Thm djnh và phê duyt dir an, phucing an 

Bu&c 1: Cong dng dan cu (i'd trw&ng, Nhóm trithng) gui 01 b h so theo 
Phi lic II den Uy ban nhãn dan cp xà noi dir kin trin khai thc hin d1r an, 
phucmg an. 

Bixâc 2: Uy ban nhán dan cp xâ tng hqp h so gui dn Phông Nông nghip 
và Phát triênnông thôn!Phông Kinh tê (co quan chU tn) thông qua b phn tiêp 
nhn và trã két qua trirc thuc Uy ban nhãn dan cap huyn. 

Buâc 3: Sau khi nhn dü h so hcTp l, Co quan chü trI tham mtrn trInh Chü 
tjch Uy ban nhãn dan cap huyn thành 1p To thám djnh ho so và B phn giüp 
vic cho To thãm dinh.  To tru&ng là lnh do Phông Nông nghi và Phát triên 
nông thôn!Phông Kinh tê; thành viên là länh dto Uy ban nhãn dan cap xä noi Co dir 
an, phixang an san xuât cüa cong dông, dai  din 1nh dto phàng, ban cO lien quan; 
chuyên gia hoc ngu1i cO trInh d chuyên mOn, kinh nghim ye th1rc hin các hot 
dng h trçi phát triên san xuât do cong dong bInh chçn (nêu can thiêt). 

Buâc 4: Trong thai hn 10 ngày lam vic, T thm dj.nh t chCrc thm djnh h 
so, nêu áü diêu kin Ca quan chü trI có trách nhim tham muu trInh Chü tjch Uy 
ban nhãn dan cap huyn phê duyt; tnrYng hqp ho so không dü diêu kin, Ca quan 
chü trI phãi có van bàn trã ki và nêu rO l do. 

Diu 4. Ni dung h trçr, mu h so', trinh tr thu tiic trong thiic hin hot 
dng h trçr phát triên san xut theo nhim viii 

1. Ni dung h trq: Theo quy djnh t.i kboãn 1 Diu 2, kboãn 1 Diu 3 cüa 
Nghj quyêt nay, trên ca si dâ xem xét khâ näng áp diing hInh th'crc h trçi nhung 
không buy dng duqc sir tham gia cüa doanh ngbip, hqp tác xâ, các to chic khác 
hoc không có dê xuât tr cong dong dn Cu; ho.c d an h trçr ngi.thi dan clang 
chju thit hi nng nê b&i thiên tai, djch bnh, biên dôi khi hu, ô nhiern môi 
trung; dir an, mO bInh cho các nhóm dôi tuqng yêu the; hO trçl san xuât gàn v(yi 
cüng cô quôc phOng an ninh, bInh clang giâi; mô hInh 1mg ding cong ngh, k5 
thuât san xuât mâi. 

2. Mu h so: Thirc hin theo Phii 11ic III (Mu s 01, Mu s 02, Mu s 03) 
kern theo Nghj quyêt nay. 

3. Trmnh tçr, thU tc 1ira ch9n dir an h trçY phát trin san xut theo nhim viii 

a) Xay dirng, phê duyt dir an 
Co quan duçc b6 tn kinh phi d thirc hin dir an h trçi phát trin san xut 

giao cho co quan, don vj trrc thuc chU trl thirc hin dir an tiên hãnh kbão sat, xây 
dirng d%r an, bao gôm: ten don vj dé xuât dir an, loui mô hinh, m11c tiêu, dôi ttrqng 
tham gia, thai gian triên khai, dja bàn thirc hin, nQi dung, kinh phI, kê hoach triên 
khai theo (Mu so oi ti Phi 1iic III); trInh Thu trixàng co quan duqc bô tn kinh 
phi quyêt djnh phê duyt dir an. 

b) Lira chçn don vj d.t hang 
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Cn ci'r quy& djnh phe duyt dir an, ca quãn, dan vj tlVc  thuc chU trI diT an 
ho trci phat triên san xuât quyêt dmh giao nhiêm vu, dat hang cung cap san phãm, 
.djch vi cong cho dan vj sir nghip cong 1p dü diu kintheo quy djnh tai  Diêu 9 
Ng djnh sO 32/2019/ND-CP ngày 10 tháng 4 nm 019 cüa ChInh phü hoc dt 
hang cung cap djch vi si nghip cong doi vâi các dan vj sir nghip cong 1p trçrc 
thuc cci quan quãn 1 cap tren và nhà cung cap djch viii sr nghip cong khác dU 
diu kin theo quy djnh ti Diu 12 Nghj djnh s 32/2019/ND-CP ngày 10 tháng 4 
nm 2019 cüa ChInh phU. 

c) K hçip dng dt hang hoc quyt djnh giao nhim vi 

Cn cir k& quã lira chn dan vj dt hang cci quan, dan vj trirc thuc chü trl d? 
an ho trçi phát trien san xuât k) hqp dông dt hang vôi ben nhn dt hang (Mâu so 
02 tai  Phii 1iic ifi) hoc quyét djnh giao nhim vi, dt hang vâi ben dirqc giao 
nhim vii, dt hang (Mâu so 03 tai  Phi,i 1iic III). 

Diu 5. T chfrc thirc hin 

1. Giao cho Uy ban nhàn dan tinh Ha Giang tri&i khai t chirc thirc hin Nghj 
quyêt nay. 

2. Giao Thtthng trrc Hi dng nhãn dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, các 
To dai  biêu Hi dong nhãn dan và các dai  biêu Hi dong nhán dan tinh giám sat 
vic thrc hin Nghj quyêt nay. 

3. Trtxing hqp các van bàn quy phtm pháp 1ut dugc vin dn trong Nghj 
quyêt duçic sra di, bô sung, thay the bang các vn bàn quy phrn pháp 1ut mói 
thI s ap d%ing theo vn bàn quy phm pháp 1ut mâi dà dugc si'ra dôi, bô sung, 
thay the. 

Nghj quy& nay dã duçic Hi dng nhán dan tinh Ha Giang Khóa XVIII, 
nhim kS'  2021 - 2026, K' hçp thi'r Chin (Chuyên dé) thông qua ngày 23 tháng 9 
näm 2022 và Co hiu 1irc thi hành tir ngày 05 tháng 10 näm 2022.!. 

Nc'i nhIn: 
- Uy ban Thuóng vi Quoc hi; 
- Ban cong tác dai  biêu -UBTVQH; 
- Vthi phông Quôc hQi, Van phông Chinh phü; 
- Các B: Tài chmnh, Ké hoch và Dâu tu; 
Lao dng - Thucxng binh và X hi; Nong nghip 
và phat trin nOng thOn, Uy ban Dan tQc; 
- Ciic kMm tra van bàn QPPL - BO Li pháp; 
- TTr Tinh üy; HDND, UBND tinh; UBMTTQ tinh; 
- Doàn DBQH khóa XV tinh Ha Giang; 
- Di biêu HDND tinh khóa XVIII; 
- Cáe Si, ban, ngành, t chrc CT- XE cp tinh; 
- TTr HDND, UBND các huyn, thành ph6; 

Dài PITH tinh, Báo Ha Giang; 
- Cong fIDT tinh; TTTT - Cong báo tinh; 
- Ltru: VT, HDND— 



hti 1iic I 
RIEN SAN XUAT LIEN KET 

OIGL&TRI 
só'.'/572022/NQ-HDND ngày 23/9/2 022 

'dng n/ian dan tin/i) 

HOSO 

(Ban hành kè, 

Mu s 01 Dan d nghj v vic h trq phát trin san xut lien kt theo chui giá trj 

Mu s 02 Dr an phát trin san xut lien kt theo chui giá trj 

Mu s 03 K hoach d nghj h trçl lien kt 

Mauso04 
Ban thôa thuan v viêc cir dan vi lam chü du tir dir an lien kt (hoäc 
chu fri lien ket) 

Mu so 05 
Bàn cam k& bào dam các quy djnh cüa pháp lust  v tiêu chu.n chit 
lucng san phâm, an toàn thirc phâm, an toàn djch bnh và bão v môi 
tnrYng 



MusO1 

TEN DON Vj CONG HOA xA HO!  CHU NGHtA VIT NAM 
CHU TRI LIEN KET Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

S& .1 , ngày......tháng......nám......... 

DON E NGH! 

V/v h tro phát trin san xuât lien kt theo chui giá trj 

KInh gui: (Ten cci quan duqc giao ch'Ci trI) 

Can ci'r  

Ten dcm vi chü tn k& (Doanh nghip, Hqp tác xã, lien hip Hçip tác xA):  

Ngithi di din theo pháp luat:  
Chuc rw  
Giy dng k kinh doanh s ngày cp  

Djachi:  

Diên thoi: Fax Email:  

Can cir chInh sách h trçr phát trin san xut lien kt theo chui giá frj cüa 
cáe chucing trmnh mi1c tiêu quôc, (Ten clan vj chU trI lien kêt) dê nghj (ten ca 
quan duccc giao chü trI) thâm djnh và trInh phê duyt D an: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Loü san phm lien k&:  

2. Dja bàn thrc hin:  
A •A 3. Quy mo lien ket:  

4. Tin d thirc hiên dir kin:  

II. nE NGH! HO TRQ CUA NBA NTJ'OC 

1. Nôi dung h trq chi tit (d nghj nêu ci th tfrng ni dung chU trI lien kt 
dê nghj duçic nba nuOc h trcl): 



2. Tng kinh phi thirc hin dr air ; trong do: Vn ngân sách nhà 
nithc....., von cUa chü trI lien ket....., vn tham gia cüa ben lien kt....., von tIn 
ding tru dâi....., vn lng ghép thirc hin các chInh sách. 

3. Thng v6n, kinh phi d nghj h trçi  

Chi ti& các nàm tt nghj h trq (nu h trq trong nhiu nàm):  

Ill. CAM KET: (Dan vj chü trI lien kt) cam kt: 

1. Tfrih chInh xác cüa nhifng thông tin trén day 

2. Thirc hin cty dü các thu tiic và thirc hin dung ni dung dã dng k theo 
quy djnh khi có quyêt djnh ho trçi cüa ca quan có thám quyên. 

3. Dam bão dung s luçmg và t) l kinh phi di img quy djnh t& thiu tü 
các ben tham gia lien k& theo ni dung dâ ding k và di,r an duçic cap có thârn 
quyn phê duyt. 

4. Chp hãnh nghiêm chinh các quy djnh cüa pháp lut Vit Nam. 

IV. TA! LIW KEM THEO (lit kê danh m%lc các tài lieu cO lien quan g1ri 
kern): /  

Noi nhn: 
-Nhiitrên; 
- Luu: 

(DC%N VI CHIJ Till LIEN KET) 
(, ghi hQ ten, dóng dâu) 



A Man so 02 

TEN DON Vj CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
CHU TRI LIEN KET Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& . . .1... , ngày . ..tháng.. ..nám..... 

DI AN PIL&T TRIEN SAN XUAT LIEN KET THEO CHUOI GIA TRI 

A Phan I 
GI1I TIIIEU yE DI)' AN PHAT TRIEN sAN XUAT 

LIEN KET THEO CHIJOI GIA TR! 

I. TEN DVAN:  
ii. CAC DOI TIJ'QNG THAM GIA DI)' AN 
1. Ten don vj chü trI k& (Doanh nghip, Hçip tao xA, lien hip Hqp tao 

xã): 
- Ngithi d.i din theo pháp lut:  
- Chüc vi1:  
- Giy däng k kinh doanh s , ngày cp  
-Djachi:  
- Din thoi: Fax: Email:  
2. Cáo ben tham gia lien kt (di vi trtthng hcip doanh nghip, hqp tao x 

tham gia lien kêt) 
- Ten don vj tham gia lien kit:  
- Ngithi di din theo pháp 1u.t:  
- Chi.'rc vi:  
- Giy dang k kinh doanh Se,: , ngày cLp  
-Diachi:  
- Dien thoai:  Fax: Email:  
3. D& tuçing lien k& (ca than, h gia dInh thuc de,i tucrng h trçr cüa cáo 

chucing trmnh mvc  tiêu quôc gia, cáo to nhóm cong  dông, to hqp tác) 
a) Dai din de,i tuç1ng lien kt:  
- Ngixii di din (duçic ci'r ho.c bu ra):  
-Diachi:  
- Din thoai Fax: E-mail  
b) S hrcmg di ttrçYng tham gia lien kt: nguô'i; trong do: 



- Di tuçing h trcl cüa cac chtrang trinh miic tiêu quc gia ngix&i, 
chiem /o tong so h9 tham gia d an. 

A l fl a A A A -Doi tlxcrng thuçc hQ ngheo, h9 cn ngheo, h9 mm thoat ngheo, h9 dan t9c 
thiu so, ngtrôi có cong vâi cách mng, phii n thuOc hO nghèo ngu1i, 
chim.....% tong s hO tham gia dir an. 

ifi. IMA DIEM THV'C fflN DV AN PHAT TRIEN SAN XUAT LIEN 
KET THEO CHUOI GIA TRJ:  

IV. CAN CU PHAP L' XAY DUNG DV AN PHAT TRIEN sAN 
XUAT LIEN KET THEO CHUOI GIA TR! (lit Ice danh myc c& van bàn có 
lien quan lam can c& xây dyng dt an lien klt)  

A Phanli 
NQI DUNG DV AN PHAT TRIEN sAN XUAT 

LIEN KET THEO CHUOI GIA TRj 

I. MTJC TIEU CUA DV AN•  
1. Miic tiêu tng quát  
2. Miic tiêu ciii th  

II. TONG QUAN yE PHAT TRIEN sAN XUAT TIIEO CHUOI GIA 
TR! TRU1C Kill THVC HIN DV AN vA sV cAN THIET XAY DTNG 
DVAN 

1. Diu kin tir nhien, kinh t, xà hOi  trên dja bàn (diu kin tr nhien, kinh 
tê, xA hOi  trén dja bàn có lien quan den vic thtrc hin dr an):... 

2. Tng quan v phát trin san xut theo chui giá frj truâc khi thirc hin dr 
an (Kêt qua thirc hin san xuât theo chuôi giá trj trong 03 nàm gân nhât trong 
tnrcng hqp dA Co thai gian thirc hin lâu dài; trueing hqp lien kêt mâi xây dirng, 
hoc chua có báo cáo khái quát tinh hInh san xuât và tiêu thii san phâm trong 3 
nm gãn nhât). 

3. Sr c.n thit xây drng dir an. 
Ill. NQI DUNG CUA DV AN LIEN KET THEO CHUOI GIA TRj 
1. San phm thirc hin lien kit:  
2. Quy mô lien k4t:  
3. Quy trInh k5 thut áp diing khi lien k&:  
4. HInh thüc lien kt:  
5. Quyn han, trách nhim cUa các ben tham gia lien kt:  

6. ThI trtthng san phm cUa dir an lien kt; dánh giá tim näng thj tnr&ng và 
khâ nng cnh tranh cUa san phâm dr an lien kêt. 

7. Các giâi pháp thirc hin d dua dr an vào hot dng (thuê dt, san 1p 
mtt bng, dau tix vào các trang thiêt bj...) 

w. CAC NQI DUNG BE NGH! HO TRç 
1. Chi ti& các nOi  dung d nghj thxçic h trg: 



2. Di thig cüa d& tuçing tham gia cUa các ben lien kt (chi tit di vài trng 
ni dung ho trçi, chi tiêt dôi vth tfrng nàm, nêu co). 

3. Thii gianvàkinhphihtrci 
a) ThM gian h trçl (chi ti& thri gian cho tfrng ni dung chinh sách, chi tit 

các näm, nêu co)  
b) Kinh phI h trçi (cM ti& kinh phi h trçi cho trng ni dung chInh sách, 

chi tiêt các nãm) 
Thng s tin xin h trçc  
4. Tng kinh phi thirc hin dir án ; trong do: Vn ngãn sách nhà 

nithc....., von cüa chü trI lien kêt....., von tham gia cUa ben lien kêt....., v6n tIn 
dicing uu dâi....., von lông ghép thrc hin các chinh sách. 

5. Các h sci gui kern (&mvj chü tn dr an lien k& cn ci các quy djnh hin 
hãnh cüa các Chuang trinh, nguon von ho trçi và các quy djnh hin hãnh cüa Nba 
nithc, bô sung dir toán, các tài lieu lien quan dê phiic vi qua trInh phê duyt h 
trq dir an lien kêt):  

V. DII MEN HIU QUA VA TAC BONG CUA Dl)' AN LIEN KET 
1. Hiu qua cUa dir an lien kt (kinh th, môi truông, xà hi): 
- Tto vic lam cho ngu1i dan tham gia dçr an; 
- Nâng cao thu nhp cho nguYi d tharn gia dir an; 
- Khá nng dóng gop vào phát trin kinh t - xä hi cUa dja phucing; 
2. Tác dng cUa dir an lien kt (các rüi ro v thj tri.rng, t chirc thirc hin, 

các riM ro khác và giài pháp khäc phiic): 

Phn III 
TO CHtC THI)'C HIN vA MEN NGH! 

I. ICE bACH TO CH1J'C THIJ'C HiN Dl)' AN 
(Dcm vj chU trI lien kt xay dimg k hoch ci th d thirc hin dir an lien 

kêt. Trong do phãi có kê hoch triên khai và thrc hin các ni dung izu di, ho 
trçi, kê hoach tài chInh, kê hoch giárn sat và dánh giá thirc hien  dir an lien kêt) 

II. TO Cll1C THU'C Hh1N 
1. Trách nbim cUa ci quan chü tn lien kt 
2. Trách nhim cüa các ben tharn gia lien kt 
3. Ch tài xu 19 trong tnithng hqp vi phm cam k& 



Ill. KIEN NGHT 
A A A A P Ngoai cac nçi dung neu tren, don v chu tn dir an lien ket co the bo sung 

các nOi  dung khác nhäm lam rô han ni dung dr an lien ket và phü hçip vài diêu 
kin thirc tê. 

CHUDAUTIYDIANLIENKET 
(Ky, ghi rö hc' ten, dóng dáu) 



x Mau so 03 
KE HOILCH BE NGH! HO TR LIEN KET 

Ten k hoch:  

Cn Cu: 

I. THÔNG TIN CHEING yE QUA TRIM! SAN XUAT VA TIEU TI{lJ 
SAN PHAM NONG NGHTP 

1. Ten don vj chü trI kát (Doanh nghip, Hqp tác xà, lien hip Hcip tá 
xâ):  

- Ngu?ñ dai  din theo pháp lust:  
-Chi'rcvti:  
- Giy däng k kinh doanh so , ngày cap  
-Djachi:  
- Diên thoai: Fax: Email:  
2. Các ben tham gia lien k& (doi vâi tnring hçip doanh nghip, hçip tác xã 

tham gia lien kêt) 

- Ten don vj tham gia lien kt:  

- Ngi.thi d.i din theo pháp 1uQ.t:  

-Chircvw  

- Giy däng k kinh doanh s , ngày cp  

-Djachi:  

- Din thoti: Fax Emai1  

3. D6i tizçing lien k& (ca nhn, hO gia dInh thuOc di tuqng h trçr cüa các 
chuong trInh mic tiêu quôc gia, các to nhóm cong  dOng, tO hçip tác) 

a) D.i din dôi tucxng lien kêt:  
- Ngithi di din (duqc cir ho.c bâu ra):  
-Djachi:  
- Diên tho?F Fax: E-mail  
b) So li.rqng dOi tuçmg tham gia lien k&: ngi.thi; trong do: 
- Dôi tuçing ho trçl cUa các chuxmg trInh miic tiêu quôc gia ngithi, 

chiêm % tong so hO tham gia dix an. 
-Dôi tuqng thuOc hO ngheo, hO c.n nghèo, hO mói thoát nghèo, hO dan tOc 

thiêu so, ngixi CO cong voi each m.ng, phii nft thuOc hO nghèo nguci, 
chiêm.....% tong sO hO tham gia dir an. 

4. Dja dim thc hin lien kt:  

II. THU'C TRANG LIEN KET SAN XUAT THEI dUO! GIA Till 
vA SJ' CAN THIET XAY DT)NG LIEN KET 

1. Thijc tring lien kt 

2. Si can thiet xay dirng ke hoch lien ket 



ifi. NQI DUNG CUA LIEN KET 
- San phm nông nghip thirc hin lien kt:  
- Quy rno lien k&:  
- Quy trmh ky thuat áp dung khi lien ket:  
- Hlnh thi'rc lien k&:  
- Quyn h?n,  trách nhim cUa các ben tham gia lien kt:  
- Thj tru&ng và khã näng canh  tranh cUa san phm. 
iv. CAC NQI DUNG BE NGHJ HO TR1 
1. Chi ti& các ni dung d nghj di.rçic h trçl: 

2. Di üng cüa di tuçlng tham gia cüa các ben lien kt (chi ti& d& viii trng 
ni dung ho trq, chi tiêt dôi vâi t&ng nm, nêu co). 

3. Th&i gian và kinh phi h trçi 
a) ThM gian h trq (chi tit th&i gian cho t&ng ni dung chInh sách, chi tit 

các nm, nêu co)  

b) Kinh phI h trçi (chi tit kinh phI h trçi cho tirng ni dung chInh sách, 
chi tiêt các nm) 

Tng s tin xin h trq  
4. Thng kinh phI thirc hin k hoach ; trong do: Vn ngân sách 

nhà niiâc....., von cüa chü trI lien kêt....., von tham gia cüa ben lien kêt....., von 
tIn diing ixu dâi....., von lông ghép thirc hin các chInh sách. 

5. Các h sa gui kern (dan vj chU trI dir an lien k& cn ci1 các quy djnh hin 
hãnh cüa các Ch.rang trInh, nguôn von ho trq và các quy djnh hin hành cüa Nhà 
nuâc, bô sung dir toán, các tài 1iu lien quan dê ph1ic vi qua trInh phé duyt h 
trq kê hoch lien kêt):  

V. DIJ KEEN HEW QUA VA TAC DQNG CUA ciIINiI SACII HO TR( 
Vi. KE HOiCH TIEN DQ VA TO CHI5'C THIJ'C HIN 
VII. KIEN NGH4 

DN VI CHU TRI LIEN KET 
(Kj, ghi rä hQ ten, dóng dá'u) 



Mh s 04 

BAN THOA THUAN 
yE VIC CU' DON Vj LAM dllU DAU TU' DTI AN LIEN KET 

(HOAC CHU TRt LIEN KET) 

Ngày tháng nm  
ching tôi là các ben tham gia lien kêt, bao gôm: 

1. Ten dan vj tham gia lien kt  
- Nguxi dai  din theo pháp lut  
- Chi.rc vu:  
- Gi&y dang k kinh doanh s6 ngày cp  
-Dja clii:  
- Din thoai Fax Email  
2. Ten dan vj tham gia lien kt  
- Nguii dai  din theo pháp lust  
- Chirc vi1:  

- Giy clang k kinh doanh s ngày cp  
-Djachi:  
- Diên thoi Fax Email  
3.  

Các ben tham gia lien kt thng nht cir clan vj lam cü d.0 tu dir an lien kt 
(ho.c chü tn lien kêt ) nhu sau: 

I. DON VjLAM CHUDAUTU'DIANLIENKET (HOLC CH1JTRI 
LIEN KET):  

II. THÔNG TIN CHUNG yE LIEN KET 
L Dja bàn lien kt:  
2. San phm nông nghip thc hin lien k&:  
3. Quy mô lien k&:  
4. Quy trInh k5 thut áp d1ng khi lien kt:  
5. Quyn h.n, trách nhim cüa các ben tham gia lien k&  
Ill. TONG DAU TU' CUA LIEN KET: dng, trong do: 
1. S vn d nghj h trçi: dng 
2. Di i'rng cUa các ben tham gia lien kt: dng 

.(tên clan vj tham gia lien kt) dng 

.(tên clan vj tham gia lien kt) dng 
3. Các ngun vn khác: dng 



IV. THT)C HIN LIEN KET 
1. Trách nhim cüa các ben tham gia lien kt (ghi rô trách nhim cüa m6i 

ben tham gia lien kêt)  
2. Các quy djnh v si'ra di các ni dung ducic thOa thun  

Các ben tham gia lien k& k trong Biên bàn thôa thun nay thng nht vâi 
các ni dung dA thôa thun. biên bàn thôa thun có hiu lirc ice tr ngày k và duçic 
thrc hin trong suôt th?yi gian thrc hin D%r an lien kêt. Các ben tham gia lien kêt 
có trách nhim thrc hin day dü cam k& cüa mi ben trong qua trInh thirchin, 
các ben có th sra di các ni dung duçxc thôa thun nhtrng không duçic lam thay 
dôi ni dung cüa Dir an lien kêt dã duçrc ca quan có thâm quyên phê duyt. 

Bàn thóa thun nay duçc 1p thành bàn có giá trj nhu nhau. Các ben 
tham gia lien két giü .bãn, chU dâu tis dir an lien ket .bàn./. 

Chfr k cüa các ben tham gia dr an lien kt 

IR1N VT THAM GIA LIEN KET DCN VT THAM GIA LIEN KET 
(Kg, ghi rö hQ ten, dóng d6u,) (Kj5, ghi rô hQ ten, dóng da'u,) 

DCN VT THAM GIA LIEN KET DaN VI THAM GIA LIEN KET 
(Ky, ghi rö hQ ten, dóng dá'u (Kg, ghi rö hQ ten, dóng dá'u 



A Mau so 05 

CONG HOA XA 1101 CIIU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

, ngày .........tháng ......... näm  

BAN CAM KET 

Bão dam các quy djnh cüa pháp 1ut v tiêu chun chat hrçng san phm, an 
toàn thirc phâm, an toàn djch bnh và bão v môi trtrô'ng 

Klnh girl:  
(ten ca quan &rcic giao phê duyt ho trçi d1r an lien kt) 

Chit chit trI lien kt:  

Ngr?i dai  din theo pháp lut:  

Chirc vçl:  

Djachi  

Diên thoi: , Fax: B-mail:  

Mâ s thud  

San phAm lien kt  

Loui hInh lien kt:  

Chitng tôi xin cam kt thirc hin dy dit các quy djnh cita pháp lut v tiêu chu.n 
chat lircing san phâm, an toàn thirc phãm, an toàn djch bnh và bão v môi trithng 
trong các lTnh viic: 

Trng tr9t o Lam nghip o Chn nuôi o 

Nuôi trng thity san o Thu hái, dánh bat, khai thác nông lm thity san o 

(Danh du X vào o ghi ten linh c san xut và cam kt thirc hin). 

Nu có vi phrn, chiing tôi xin hoàn toàn chju trách nhim trixâc pháp 1ut. 

CHU Tifi LIEN KET) 
(Kj5, ghi r6 hQ ten, dóng dâu) 



Phij hic H 
T TRIEN sAN XUAT CQNG BONG 
It so /15 /2022/NQ-HDND ngày 23/9/2 022 
5i dóng nhán dan tin/i) 

Mu s 01 Biên ban hçp thôn, bàn 

Mu 02 
Dcm d ngh v vic h trçl dr an, phucing an phát trin san xut 
cong dông 

Mu s 03 K hoach san xut, kinh doanh, tiêu thii san phm 

Mu s 04 Dir ánlphrnmg an h trq phát trin san xut cong dng 

Mu 05 
Bàn cam k& cüa h gia dInh tham gia dir ánlphirnng an h trçe 
phát triên san xuât cong  dông 



MusO1 

UBND XA CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Thônl Ban! Dc Ip — Tir do — Hinh phüc 

ngày .... tháng. . . näm 

BIIEN BAN HOP THON, BAN 

Horn nay, ngày... tháng... nárn ...., tczi (ghi rö dja diem tO ch&c hQp) 
thôn/bán td ch&c hQp d: (neu myc dIch cuç3c hQp,). 

• A S• • 1. Thanh phan tham dir: (gin ro hQ, ten, chu-c danh ngiiz chu In); Thw 
k) cu3c hQp. (ghi rô hQ, ten, chic danh); Thành phdn tham gia (Dgi din UBND 
th, các tá chjc, doàn th s6 lwctng d6i twçfng tham gia : 

- Dti diên UBNID xã: 

Ong/ bà . chüc vçi  

Ong/bà .chcvii  

- Thôn/ ban  

Ongfbà Chirc vi: Tru&ng thôn/bãn (chU trI cuc h9p) 

Onglbà (thu k cuc h9p) 

- Tng s h dan: / h tham gia. 

2. Ni dung cuc h9p: 

- Ph6 bin dir an: Ten dir an, chInh sách h trçl phát trin san xut cong 
dng; djnh mrc kinh th k thut, mirc chi h trçi dij an... 

- Thông bao phucmg anthuc hien du an, h trci cua nha nucrc, th6ng nht 
ye viçc dong gop cua thanh vien to c9ng dong, c che quay vong von (neu co); 

- Thânh1p tIthóm cong dng tham gia dir an (ap diing di vâi các thônlbân 
chua có t/ nhóm cong  dng): Thành 1p t&nhóm cong dng, bu ra th 
truâng/trurng nhóm lam ngu?i dai  din, th phó/phó nhóm và cac thành viên. 

(Thành 1p  t cong dngphái dam báo tO"i thiu 50% ngw&i dan tham gia 
là di tup'ng hO trçt cüa các chwcrng trInh myc tiêu quO'c gia, trong do ztu tiên 
ngun 4c thrc hiçAn  dt an, rnO hlnh cO trên 70% ngwài dan tham gia là doi twcmg 
thu5c hc5 ng1io, hç5 cgAn  nglièo, hç5 mái thoát nghèo, h3 dan tç5c thiêu so, ngu&i cO 
cOng vái cách inçzng, phy ni thuç5c h nghèo. Co thành viên cO kinh nghim lam 
kinh te'giOi); 
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