
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p  - Ttr do - Hinh phüc 

S6:4'l.9  /TTr-UBND Quáng Tr!, ngày49tháng  6  nàm 2022 

TO TRINH 
• A A A Ve vlçc thong qua Ngh quyet quy dnh  mQt so nçn dung, 

m.rc chi ho trçr phát triên kinh tê tp th, hçrp tác xã 
trên dja bàn tinh Quãng Tr giai doin 2022-2025 

KInh gri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cü Lust  To chirc chinh quyn dja phrnmg ngày 19/6/20 15; 

Can cü Lut Ban hành van bàn quy phim pháp 1ut ngày 22/6/2015; 

Can cü Lu.t Hqp tác xâ ngây 20/11/20 12; 

Can cü Nghj djnh s 193/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cüa ChInh phü ye 

quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut HTX; 

Can cir Nghj djnh 107/2017/ND-CP ngày 15/9/2017 cüa ChInh phü ye sira 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 193/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut HTX; 

Can cir Nghj djnh s 98/201 8/ND-CP ngày 05/7/2018 cüa Chinh phñ v chmnh 
sách khuyên khich phát triên hçip tác, lien kêt trong san xuât và tiêu thii san phâm 
trong nông nghip; 

Can cir Quyt djnh s6 1804/QD-TTg ngày 13/11/2020 cüa Thu tuóng ChInh 
phi1 "Phê duyt chung trInh ho trg phát triên KTTT, HTX giai don 202 1-2025"; 

Can cir Quyt djnh s 340/QD-TTg ngày 12/3/2020 cüa Thu tithng Chinh phü 
"Phê duyt Chiên luçic phát triên KTTT, HTX giai doan  202 1-2030"; 

Can cir Chi thj s 1 2/CT-TTg ngày 22/5/2018 cüa Thu Thông ChInh phü v 
vic tang cl.r&ng cong tác triên khai thi hânh Lu.t HTX näm 2012; 

Can ci'r Quyt djnh s 167/QD-TTg ngày 3/2/2021 cia Thu tithng ChInh phà 
ye phê duyt de an, hra ch9n, hoàn thin, nhân rng mô hInh HTX kiêu mâi hiu 
qua ti các dja phucing trên Ca nuóc giai doan  202 1-2025; 

Can cô Quyt djnh s 131 8/QD-TTg ngày 22/7/2021 cüa Thu tuông ChInh 
phü Phê duyt kê hotch phát triên KIT!, HTX giai don 202 1-2025; 

Can cô Thông ti.r s 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 cüa B Tài chInh 
hi.rông dan co ché tài chinh, quân I, sir diing kinh phi Chucing trInh ho trçl phát 
triên KTTT, HTX giai dotn 2021-2025 ban hành kern theo quyêt djnh sO 
1804/QD-TTg ngày 13/11/2020 cüa Thu tt.rông ChInh phü; 



TM. Uc BAN NHAN DAN 
U TICH 

Sau khi xem xét k& qua tng hap, d xut cüa S& K hotch và Du tu; 
UBND tinh trmnh Hi dông nhân dan tinh thông qua Nghj quyêt quy djnh mt so 
ni dung, mrc chi h trçl phát triên kinh tê tp the, hqp tác xã trên dja bàn tinh 
Quãng Trj giai doin 2022-2025 vói các ni dung nhu sau: 

' c. 1. Phm vi dieu chinh va dot ttrqng ap dting: 

- Phm yj  diu chinh: Quy djnh mt s ni dung, rnüc chi h trçY phát triên 
kinh tê tp the, hap tác xã trên da bàn tinh Quâng Trj giai don 2022 - 2025. 

- D6i tirçlng ap diing: Di tuqng ap diing theo quy djnh ti Diu 2 Thông tu so 
124/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 nAm 2021 cüa BO Tài chInh huâng dan co 
chê tài chInh, quân 1, sü dung kinh phi Chuang trInh ho trq phát triên kinh tê tp 
the, hap tác xà giai dotn 202 1-2025 ban hành kern theo Quyêt djnh so 1804!QD-
TTg ngày 13 tháng 11 nm 2020 cüa ThU tuàng Chinh phU. 

2. Ni dung và mfrc h trq: 

2.1. Htrodàotao: 

H trçi kinh phi an, & cho hçc viên b&ng 1,5 1n müc li.rcmg ti thiu vàng!01 
khóa dào to (mrc hang tôi thiêu vilng can cU theo vUng nai Co so dào to to chCrc 
thirc hiên viêc dào tao). TruOng hap khóa dào to có th&i gian duOi mt (01) tháng 
thI thirc hin h6 trçY theo so ngày thirc tê tham gia khóa h9c (26 ngày/0 1 thang). 

2.2. Ho trçi dua lao dng tré v lam vic tai  t cht'rc kinh t tp th: 

Müc h trg hang tháng b&ng 1,5 ln mUc hang t& thiu vUng (müc 1ucng tôi 
thiêu vUng can cü theo vUng to chüc kinh tê tp the dóng tr11 sO), thOi hn ho trg 
không qua 36 thãng/nguOi. 

2.3. Các ni dung h trçi khác không d xut duçic thirc hin theo quy djnh tai 
Thông ti.r so 124/2021!TT-BTC ngày 30 tháng 12 näm 2021 cUa B Tài chinh và 
các quy dnh hin hành. 

UBND tinh kInh d nghj Hi dng nhân dan tinh xem xét thông qua tii kS' 
hap thO 10 - HDND tinh khóa VIII.!. 

No'i ,zl,fln: 
- Nhi.r trén; 
- ChU tjeh, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các s&: KH&DT, NN&PTNT; 
- UBND các huyn, thânh ph, thj xã; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Luu: VT, THu, KTT  Y'JJ/ 

Vô Van Htrng 
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