
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HO!  CfftJ NGHIA VIT NAM 
TiNH HA GIANG Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

S& O? /2022/NQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

NGHj QUYET 
Quy dnh mfrc h trçr dáng k bão h tài san tn tu & trong và ngoài 

niroc dn nám 2030 trên dia bàn finh Ha Giang 

HQI BONG NHAN DAN TiNH HA GIANG 
KHOA XVffl, KY HQP TH BAY 

Can thLu2t Td chic chInh quyn djaphztong ngày 19 tháng 6 nám 2015,' 
Can ci Lut tha di, bd sung m5t s diu cia Luat  Td chj-c C'hInh phü Va 

Luat To ch&c chInh quyên d/aphu'ang ngày 22 tháng 11 nám 2019; 
Can thLutNgân sac/i n/ia nwó'c ngày 25 tháng 6 nám 2015; 
Cán c& Nghj din/i s 163/2016/ND-CP ngày 21 thang 12 nám 2016 cia 

ChIn/i phz quy din/i  c/i tiêt thi hành mç5t so diêu cia Luat Ngán sách nhà 
Can c& Thông tw s 75/2021/T/T-BTC ngày 09 tháng 9 nám 2021 cza B($ 

trw&ng Bô Tài chIn/i quy din/i  ye quán l tài c/In/i t/wc  hin C/izto'ng trmn/i p/at 
triên tài san trI tu den nãm 2030. 

Xét TO' trInh sd 43/7Tr- UBND ngày 20 tháng 6 nám 2022 cia Uy ban n/an 
dan tin/i tin/i ye ban hành Ng/ij quyêt Quy din/i  mtc ho tro' dáng kj báo h3 tài san 
trItu & trong và ngoài nithc den nám 2030 trên dia bàn tin/i Ha Giang,' Báo cáo 
thdm tra so 19/BC-HDND ngày 12 tháng 7 nám 2022 ciki Ban Kin/i tê - Ngán sac/i 
Hi dOng n/ian dan tin/i,' j5 kiên tháo luán cüa các dgi biêu H1 dOng n/an dan tinh 
tgi lcj) hop. 

QUYET NGH!: 

Di.0 1. Phm vi diu chinh, di ttrqng ap diing 
1. Phm vi diu chinh: 
a) Nghj quy& nay quy ctjnh mirc h trci dng k bâo h d6i vâi sang ch, kiu 

dáng cong nghip và than hiu; däng k bão hO,  cong nhn giông cay trông mth & 
trong và ngoài nuâc den näm 2030 trên dja bàn tinh Ha Giang. 

b) Nhttng nOi dung khác lien quan dn vic h trçl däng k bào hO déd vài sang ch, 
kiu dáng cong nghip và nhn hiu; ding k bão hO,  cong nhn giông cay trông mth & 
trong va ngoai nir&c trên dja bàn tinh không quy djnh tii Nghj quyêt nay thi thrc hin theo 
quy djnh ti Thông tu so 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/202 1 ciia BO Tài chInh quy djnh ye 
quãn 1 tai chmnh thrc hin Chucing trmnh phát triên tai san trI tu den nm 2030. 

2. D6i tuqng áp dicing: 
Nghj quyt nay áp dicing di vâi các dan vj, t chirc, cá nhân Co dan dàng k 

bão hO tài san trI tu trong và ngoài nuóc dôi vâi sang chê, kiêu dáng cOng nghip 
va nhân hiu; däng k3 báo hO,  cong nhn giông cay trOng mâi trên dja bàn tinh Ha 
Giang và các ca quan, to chi.'rc, cá nhân khác cO lien quan. 
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Diu 2. Nguyen tác h trçr 
1. H trçl dam bâo nguyen ttc cong khai, mirth bitch, bInh dng, không trüng 1p. 
2. H trçi phãi dam bão các uy djnh ciia Lut Ngãn sách nba nuâc. Tnrrng hçip 

thucdoituçmg&chotrçicüanhieuchnhsáchvehotrçvbãohquyênsâhthirituthI 
to chtrc, cá nhân, doanh nghip dixçic ch911 chfnh sách h trçl có mc cao nhât. 

Diu 3. Muc h trçr däng k bão h di vôi sang ch, kiu dáng cong 
nghip va nhãn hiu; däng k bão h, cong nhân ging cay trng mói 

1. Ding k báo h trong nuOc: 
F. A I A A P. a) Doi vcii dan dang ky bao h9 sang che va dang ky bao hç, cong nhn giong 

cay trông mói: 30 triu dOng!dcin (dâ có quyêt djnh chap nhn dan hçip 1). 
b) Di vài dan däng k bâo hQ kiu dáng cong nghip và nhãn hiu: 15 triu 

dOng/vän bang bão h. 
2. DAng k bâo hO a nithc ngoài di vâi sán ch, kiu dáng cong nghip và 

nhân hiu; dang k3. bão hO,  cong nhn giông cay trông mói: 60 triu dông/dan di.rçic 
chip nhn hcip 1, các van ban ticmg irng theo quy djnh cüa to chrc quôc tê hoc 
quôc gia np dan. 

Diu 4. Ngun kinh phi 
Ngun ngân sách nha nuàc duc b tn trong d? toán kinh phi chi s1r nghip 

khoa hQc và cong ngh hang näm cüa tinh. 

Diu 5. To chfrc thirc hin 
1. Giao Uy ban nhãn dan tinh t chirc tnin khai thiic hin. 
2. Giao Thithng trirc HOi ctng nhan dan tinh, cac Ban cüa HOi dng nhân dan 

tinh, To di biêu HOi  dOng nhãn dan tinh và dii biêu HOi  dong nhán dan tinh giám 
sat vic thrc hiên. 

Nghj quyét nay dà di.rqc HOi  dng nhãn dan tinh Ha Giang khóa XVIII, k' hop 
thir Bay thông qua ngày 15 tháng 7 näm 2022 và Co hiu lirc thi hãnh k tIr ngày 25 
tháng 7 nam 2022.!. 

Noinhn: 
- Uy ban ThLrm vi Quoc hi; 
- Vn phOng Quôc hOi,  Van phOng Chinh phO; 
- Ban COng tác di biêu - UBTVQH; 
- Bt TãichInh; 
- Ciic kiêm tra van bàn QPPL - B Ttr pháp; 
- Thir?mg trirc: Tinhüy; HDND, TJBND tinh; 
- Doàn Di biêu QuOc hOi  tinh; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- Các sâ, ban, ngành, doan th cOa tinh; 
- VP: TinhOy, Doàn DBQH và FJDND, UBND tinh; 
- Th.r?ng tri11c HDND, UBND các huyn, thành phô; 
- Báo Ha Giang, Dài PT-TH tinh; 
- COng YFDT tinh; Yr CB-TF tinh; 
- Liru: VT, HDND (1). 
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