HO! BONG NHAN DAN
TINH HA GIANG
S: 5! /2020/NQ-HDND

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tii' do - Hnh phüc
Ha Giang, ngiiy 09 tháng 12 niim 2020

NGHI QUYET
V chinh sãcli dc thñ h6 trq phát trin kinh t vu&n ho và
phát triên ben vung cay cam sành trên dja bàn tinh giai do,n 2021 - 2025
HO! BONG NHAN DAN T!NH HA GIANG
IUIOA XVII, K%' HQP TH 16
Can ci Luat Td chzc chInh quyn dja phtcong ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Luçt tha dói, ho sung mt sO diêu cza Lut TO ch&c C'hInh phi vii Luçt TO chüv
chInh quyên a'japhuvng ngiiy 22 tháng 11 nàm 2019;
Can th Lut Ban hành van ban quyphqm pháp lut nám 2015; Lut tha
dOi, bO sung mt sO diêu cla Lut ban hành van bàn quy phgm pháp lut ngày
18 tháng 6 nãm 2020;
Can cz Lut ngán sách nhà nu'óc ngày 25 thOng 6 nàm 2015;
Xét Ta trInh sd 79/7Tr-UBND ngày 30 thOng 11 nám 2020 cüa UBND
tinh ä'ê nghj ban hành Nghj quyêt cia HDND tinh ye chInh sOch dçc tith hO trcr
phOt triên kinh té vjrô'n h5 và phOt trién ben vün? cay cam sành trén dja bàn tinh
giai dogn 2021 - 2025 vii Báo cáo thOrn tra sO 41/BC-KTNS ngày 06 tháng 12
nárn 2020 cia Ban Kinh tê - NgOn sách H3i dOng nhdn dOn tinh, kiên thOo
lun cüa các Dgi biêu HDND tgi lg) hQp.
QUYET NGH!:
Biu 1. Phim vi diu chinh, di tu°ç'ng áp dting và nguyen tc ho trçr
1. Phrn vi diu chinh: Ngh quyM nay quy djnh v chinh sách dc thu h
tr phát triên kinh tê vu&n h; ho trg phát triên ben vüng cay cam sành và h trq
dâu tu nhà may chê biên san phâm cay an qua có müi trên dja bàn tinh giai doan
202 1-2025.
2. Dôi tuçlng áp dirng:
a) H) nghèo, h cn nghèo có thu cu vay vn cãi t.o vuôn ttp, phát trin
kinh tê vu&n h.
b) Doanh nghip, Hçip tác xa, th hçp tác (gQi chung là td chtc); cá nhãn,
h gia dInh (gQi chung là ca nhOn) có thu câu vay von dê nâng cao chat li.iqng
cay cam sành trên dja bàn 03 huyn: Bäc Quang, Quang Bmnh, V1 Xuyên; có nhu
câu bào ton gen, nhan giông tot và chuyên giao k thut; quàng bá, tiêu thi san
phâm cam sành; dâu tu nhà may chê biên san phâm cay an qua có mñi trên dja
bàn tinh Ha Giang.
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3. Nguyen tc h trg: Chi áp d%lng mOt lin cho mt di tuçing vói mt ni
dung thii hithng; trr các dM tirçmg bj rüi ro do thiên tai, djch bnh, nguyen nhân
khách quan, bt khá kháng. Trong cñng thai gian, có nhiêu chInh sách hoc có
chInh sách mOi cüa nba nrnfic ban hành có cüng ni dung h trq thI dôi tuçing th
hithng chi dirge lira chçn áp diving mt chmnh sách có lçii nhât.
Diu 2. Chinh sách h trq phát triên kinh t vtron h
1. Di tirgng, djnh mirc, thii gian vay vn: H nghèo, hcn nghèo Co
lao dng, có nhu câu vay von câi tao vithn tap, phát triên kinh tê vixn h dáp
thig các diu kin ye vay von theo quy djnh tai Khoàn 2 Diêu nay dugc vay von
vâi lãi sut bang 0%; m1rc vay von tôi thiêu 10 triu dông/h và tôi da là 30 triu
dng/h; thri gian vay von tôi da 30 tháng kê ti'r ngày dirge giâi ngân.
2. Diu kin cho vay:
a) V tiêu chI virn h: Khi thrc hin cãi tao vi.thn h phài cam kt dam
bào dat 04 tiêu chI nhir sau:
- CO s d cài tao vir&n tp cüa h gia dInh thrgc thôn, xâ xác nhn.
- Co üng ding tin b khoa bce k thut vao It nht mt trong các khâu:
san xuât, thu hoach, bão quãn, ché biên hoc h thông tirth.
- San phm hang hóa tü vi.rn h dam bào an toàn v sinh thirc phm.
- Ni dung cài to vt.r&n bao gm: Câi t?o dt vun tap (rieng di vái 4
huyn virng cao phIa bác do dat tgo mçt bang có d dày tOi thiêu dgt 60cm tth
len) dê trông các loai cay con ngàn ngày nhu rau, cü, qua, nâm, cay dugc lieu;
phát triên chän nuôi 1cm, dê, gia cam; thüy san; ho trçl giông cay, con giông,
khoa h9c k5 thut, phân bón, thuôc bâo v thrc 4t, CO lien kêt vi các Hap tác
xa, doanh nghip trong bao tiêu, tiêu thij san phâm.
b) V quy mO din tIch vu&n h
- DM vâi các huyn vüng thp: Bc Quang, Quang Blnh, Vj Xuyên, Btc
M và thành phô Ha Giang din tIch vun h tôi thiêu tü 300m2 tth len.
- Di vói các huyn phIa lay: Hoàng Su PhI, XIn Mn din tIch vir&n h
tOi thiêu tü 200m2 tr len.
- Di vói các huyn vüng nüi phIa Bc: Quán Ba, Yen Minh, Dng Van,
Mèo Vac din tIch vithn h tôi thieu tim lOOm2 tr& len.
3. H sa, trinh tir thirc hin vay vn:
a) H nghèo, cn nghèo Co nhu cu vay vn glri dan dang k v Uy ban
nhân dan cap xä.
b) Uy ban nhân dan cp xâ tp hcrp và xác nhn dan vay cüa các h
nghèo, cn nghèo cO nhu câu vay von. Lp danh sách h vay, nhu cu, th?yi gian
vay gl'ri Ngân hang chInh sách xã hi huyn.
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c) Ngân hang chInh sách xâ hOi huyn phi hçip Uy ban nhân dan ctp xã
hoc üy quyên cho các to chirc chInh trj xã hi nhn üy thác phôi hqp thâm djnh
diêu kin vay von. Ngân hang ChInh sách xã hi có trách nhim thông báo li
cho các h nghèo, c.n nghèo có dan vay vOn (th hay khOng dü diéu kin duçic
vay von) và hu&ng dan cho các h nghèo, cn nghèo 1p h sci vay vn.
d) Vic giái ngân vin vay cho h nghèo, cn nghèo diiçic thixc hin tai tri
so UBND cap xã.
Diu 3. ChInh sách phát trin bn vüng cay cam sành
1. Chinh sách cho vay vn d nâng cao ch.t h.rcng cay cam sành:
a) D6i ti.rçing, ctjnh müc, thOi gian vay vn: T chirc, cá nhân có nhu cu
vay von dé nâng cao chat luqng cay cam sành dáp Ong các diêu kin vay von
quy djnh ti diem b, khoân 1, diêu nay thI dixqc vay von vOi lãi suãt bang 0%;
miic vay dôi vOi các to chirc, cá nhân tôi da là 60 triu dông/ha; thai gian vay là
36 tháng kê t1r ngày duçic giãi ngân.
b) Diu kiin vay vn:
- V tiêu chI: VirOn cam sành phãi cam kt dam bão dt 04 tiêu chi:
+ Din tIch vuOn cam sành dang trong giai don kinh doanh t1r 6 tui trO
len den duOi 15 tuôi, yuan cay sinh truOng và phát triên tot, dôi vOi to chüc tôi
thiêu tü 05 ha; dOi vOi cá nhân tOi thiOu 01 ha, cay phái duçic trông tp trung, lien
vñng, lien thi'ra thu,c 38 xa, thj trân trên dja bàn 3 huyn: Bäc Quang, Quang
BInh, V Xuyên, dã duçic chirng nh.n chi dan dja l cam sành Ha Giang.
+ Co giy chi'rng nhn quyn sü ding cth thuc din tIch dang sü dung
cUa tO chic, cá nhân dê nghj ho trq (hoc giáy tO, hp dOng rnua ban dat, thuê
dat... chz-ng minh din tIch dat do thuç5c quyên s& hulA cüa tO chüv, cá nhdn và
dat do khOng cO tranh chap,).
+ Cam kêt d.0 ti..r san xut phài dam bào dung theo quy trinh k5 thu.t do SO
Nông nghip và phát triên nOng thôn ban hành; thâm canh theo huOng tiêu chuân
GAP (VietGAP, hIu co'...).
+ San phrn cam sành sau cái tao vuOn phâi dam bào cht lucmg dc thü,
hmnh thai san phâm cam sành theo tiêu chuân tai Quyêt djnh sO 4092/QD-SHTT
ngày 10/10/20 16 cüa Ciic SO Hthi tn tue.
- V ni dung nâng cao cht luçing cay cam sành: Chinh trang virOn, c&t tia
tao tan, cãi tao dat trông, dâu tu thârn canh, chärn sóc, lam duOng giao thông ni
vu?m, xây dmg h thông tuOi, có tern truy xuât nguôn gOc san phâm cam sành.
c) H sa, trInh tr thirc hin vay vn:
- T6 chirc, cá nhân có thu cu vay vn gri dan dãng k v Uy ban nhân
dan cap xã.
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- Uy ban nhân dan cp xâ tp hqp don vay cüa các to chüc, Ca nhân xin
vay vn, din tIch, s tin, thii gian vay dê nâng cao tiêu chuân chat lirqng cam
sânh gi'ri Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn huyn.
- Phông Nông nghip và Phát trin nOng thôn tng hçip nhu cu vay vn
cüa các t chirc, cá nhân gi'ri Ngân hang chInh sách xä hi huyn. Ngân hang
chInh sách xã hi huyn trirc tiêp hoc Uy quyên cho các tO chüc chInh trj xã hi
nhn üy thác chü trI phi hqp vâi Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn và
fly ban nhân dan cp xa t chüc thm djnh diêu kiin vay vOn. Ngân hang ChInh
sách xa hi có trách nhim thông báo 1ti cho các tO chirc, cá nhân có dan vay
von (dU hay không dü diêu kin dugc vay von) và hung dan cho tO chirc, cá
nhân l.p hO so vay vOn.
- Vic giâi ngân vn vay cho các th chüc, Ca nhân duçrc th%rc hin tai tri1
si Uy ban nhãn dan cap xã.
2. ChInh sách bão tn gen, nhân ging t& và chuyn giao k thut:
a) Di tuvng, ni dung và mirc h trçi: T chirc, Ca nhân bâo ton cay cam
sanh dâu dông sn có và irng ding các tiên b khoa h9c cOng ngh vào san xuât
giông nhäm tao ra nguôn giông dam bào chat 1uçng, sach bnh dê cung cap cho
din tIch trOng mth thay the din tIch già ci (nêu có) thI duqc h trçi trrc tiêp
500.000 dônglcây dâu dônglnäm.
b) V diu kin h trq: Co co st liru giü ngun ging cam sành So, Si
dixçic báo ton trên dja bàn tinh. NguOn giông duçic Si Nông nghip và Phát triên
nOng thôn theo dôi, dánh giá hang näm.
c) H so, trinh tir thic hin: Dôi vói ti chirc xây d%rng k hoch hang näm
dê báo v vài Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn, S Tài chInh. Di vâi cá
nhân gui don dàng k dê nghj h trçi vOi Phông Nông nghip và Phát trin nông
thôn dê tong hçip gui S& Nông nghip và Phát triên nông thôn.
3. ChInh sách h trçi quáng bá, tiêu thi san phm cam sành:
a) DM tuçmg, diu kin h trcl: T chirc, cá nhân dtxçic h trçi phái dam
bão dat các tiêu chI san phâm cam sành VietGAP, hüii co và có giy chtng nhn
do ca quan Co thâm quyên cap; phãi có hp dông mua ban theo quy djnh cUa
phap 1ut.
b) V ni dung và mirc h trç: Ngân sách nhà nuOc h trçi cuóc phi vn
chuyén san phâm cam sành VietGAP, hU'u co khi có hçp dOng tiêu th san phm
tai thj tnriing ngoài tinh vói muc h trçl trrc tiêp bang 100.00 0 dng/tn qua
tuoi, dOng thai duqc tham gia chi.rcng trInh xi'ic tin thirong m?i theo k hooch
hang näm cUa tinh.
c) TrInh tir thi.rc hin h trci:
- Co don däng k gui fly ban nhân dan cp xã.
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- Uy ban nhân dan cp xã tp hcip don cUa các t chirc, cá nhân d nghj
huâng chInh sách gi'ri Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn huyn dê xem
xét thâm djnh.
- Phông Nông nghip và Phát trin nông thôn thng hçip nhu c.0 cüa các to
chrc, cánhân và phOi hgp vi Phông Tài chInh - Kê hoach huyn; Uy ban nhân
dan xã to chi'rc thâm djnh và trInh Uy ban nhân dan cap huyn quyét djnh ho trçi.
- Phóng Nông nghip và Phát trin non thôn Co trách nhim thông báo lai
cho các to chrc, cá nhân dü hotc không dü diêu kin duçic hi.r&ng ho trg.
- Vic giâi ngân vn h trçi cho các t cht'rc, cá nhân duçic thirc hin tai
PhOng Nông nghip và Phát triên nông thôn và sau khi hoàn thành hcip dông (co
biên bàn ngh1çm thu và thanh li).
Diu 4. ChInh sách h trçr du tu' xy dyng nhà may ch bin san
phm cay an qua có miii
1. Di ttxqng, diu kin h trçl: t chüc, cá nhân du tu xây drng nba may
ché biên san xuât, lien kêt tiêu th san phâm cay an qua có miii trên dja bàn tinh
Ha Giang.
2. Ni dung h trg:
- H trq 100% chi phi dn bii, giãi phóng m.t bang theo thirc t dr an.
-H trq xây dirng ht tng ngoài hang rào: H thêng ha tng cOn thiu,
gôm: cap din, cap nuOc, du?ng giao thông, xir 1' nuâc thai. Miic ho trçl theo
thrc tê ciia tmg dir an, nhi.rng tôi da không qua 02 t' dông/dir an.
3. HInh thi'rc h tra: Sau du tii
4. H so, trInh t1r thrc hin:
a) H so dir an: Don d nghj h trg cUa t chiic, cá nhân; Quy& djnh chp
thunchii tnxong dâu tu ciia Uy ban nhân dan tinh; d an dâu tij kern theo gi:ri
S& Kê hoch và Dâu tu. Si Kê hoch và Dâu tix tiêp nhn, lay kiên tham gia
ciia các so, ngành, Uy ban nhân dan cap huyn có lien quan thâm djnh, trInh
Chii tjch Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh h trçl dâu ti.r. Sâ Kê hoach và Dâu tu
có trách nhim thông báo 1ti cho các tO chiic, cá nhân dii diêu kin duçic ho trçl.
b) H so giái ngân: Van bàn d nghj nghim thu và d nghj &rc huâng
ho trçi (giri Co quan chii trI nghim thu); van bàn chap thun chii tnrong dâu tu;
quyêt djnh ho trçl dâu tix; biên bàn bàn giao, hqp dông, thanh l hçip dông chrng
minh vic to mt bang, xây dijng h. tang ngoài hang rào cho nhà may chê biên
san phâm cay an qua cO miii; biên ban nghim thu hoàn thành các hang miic ho
trq ciia co quan chii trI nghim thu.
c) Nghim thu, ni dung nghim thu h trq:
- Nghim thu: DM ti.rçlng huàng h trçl np 03 bô h so theo quy djnh ti
diem b khoân 4 Diêu nay (trong do có 01 b ho so gôc) theo dung buu din
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hotc np trrc tip cho ca quan chü trI nghim thu (Si Nông nghip và Phát trin
nông thôn). Trong thii gian 05 ngày lam vic, cci quan chü trI nghim thu có
trách thim mon dai din co quan chuyên ngành lien quan và dôi ti.rçlng hithng
h trcl tiên hành nghim thu hoàn thành các hing mc ho trçl.
- Ni dung nghim thu: Kim tra h sa nghim thu; xác nhn khi hicing
hoàn thành. Ca quan chü trI nghim thu 1p biên bàn nghim thu hoàn thành các
hang miic h trq, Co chü k cüa các d.i din tham gia nghim thu; mi thành
vien tham gia nghim thu duçc giü 01 bàn, dôi tuçlng hithng ho tro duçc giü 02
bàn lam can cü pháp 1 dê giâi ngân khoãn ho tr?.
Diu 5. V ngun vn thirc hin chInh sách
1. Ngun kinh phi h trçl cho vay theo Diu 2 và khoân 1, Diu 3 cüa
Nghj quyêt nay duçrc bô tn tü nguôn von ngân sách tinh üy .thác qua Ngân hang
chInh sách xä hi tinh Ha Giang dê thirc hin cho vay von.
2. Ngun kinh phi. h trçY trrc tip theo khoãn 2, khoàn 3, Diu 3 và Diu
4 cüa Nghj quyêt nay dixçic bô trI ti'r nguôn ngân sách tinh.
Diu 6. Hi dng nhân dan tinh giao Uy ban nhân dan tinh hithng dn t
chüc thrc hin Nghj quyêt.
Nghj quyt nay duqe Hi dng nhân dan tinh Ha Giang khóa XVII, KS'
h9p thir 16 thông qua ngày 09 tháng 12 nàm 2020 và có hiu lirc kê tü ngày 01
tháng 01 näm 2021.!.

Nyi nl:(in:

- fly ban Thuing viii Quc hi;
- Ciic KTVB QPPL — B Tti pháp;
- T.Tr Tinh üy, HDND, UBND tinh;
- Các Sex, ban, ngành, các t ch(rc CT-XH cap tinh;
- VP Tinh i'iy; Doàn DBQH và HDND; UBND tinh;
- HDND, UBND các huyn, thành ph;
- Cong TTDT tinh; Ti' Cong báo - Tin h9c tinh;
- Liru: VT, HDND (1b).
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