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So: o&/TTr-UBND Quáng Trj, ngàyM tháng,/A nàm 2022 

TO TRINH 
• A Dir thao Ngh quyet ban hanh Quy dnh nçi dung, mire ho trçr; mau ho so', 

trInh tir, thu tyc hja chQn diy an, k hoch, phtro'ng an san xut, ha ch9n 
dorn vj dt hang trong thyc hin các hot dng h trçr phát trin san xut 

thuc các chirong trinh mlic tiêu quc gia giai doin 2021-2025 
trên da bàn tinh Quãng TrI 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh 

Thirc hin Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut näm 2015, Lut 
sra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut 
nàm 2020, Uy ban nhân dan tinh kInh trinh Hi dOng nhân dan tinh ban hành 
Nghj quyêt Quy djnh ni dung, mirc h trq; mâu ho so, trInh tir, th: tiic içra ch9n 
dir an, ké hoach, phuang an san xuât, 1ira chQn dan vj dtt hang trong thirc hin 
các hot dng ho trçl phát triên san xuât thuc các chu'ang trInh m11c tiêu quôc 
gia giai don 202 1-2025 trên dja bàn tinh Quàng Trj nhtr sau: 

I. SI CAN THIET BAN HANH VAN BAN 

1. Can cfr pháp 1' xây dijng Nghj quyt 

- Can cü Nghj djnh s 98/2018/ND-CP ngày 05 tháng 7 nAm 2018 cüa 
ChInh phü ye chInh sách khuyên khIch phát triên hp tác, lien kêt trong san xuât 
và tiêu thii san phâm nOng nghip; 

- Can cir Nghj dnh s 27/2022/ND-CP ngày 19 tháng 4 näm 2022 cüa 
ChInh phü quy djnh Ca chê quân 1, to chi'rc thirc hin các chro'ng trInh miic tiêu 
quôc gia; 

- Can cir Thông tu s 1 5/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 näm 2022 cüa Bô 
Tài chInh quy djnh quân 1 và si.:r diing kinh phi s11 nghip thirc hin chucing 
trInh miic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xâ hi vüng dông bao dan tc thiêu sO 
và mien ni giai don 202 1-2030, giai don I: tr nãm 2021 den nãm 2025; 

- CAn c1r Thông tu so 46/2022/TT-BTC ngày ngày 28 tháng 7 nAm 2022 
cüa B Tài chinh quy djnh quAn l, sü diing và quyêt toán kinh phi sir nghip tü 
nguôn ngân sách Trung uang thirc hin chuang trInh miic tiêu quôc gia Giâm 
nghèo ben vQng giai don 202 1-2025; 

- Can cir Thông tu s 53/2022/TT-BTC ngAy 12 tháng 8 nAm 2022 cüa B 
TAi chInh quy djnh quail 1, sir dirng và quyêt toán kinh phi sir nghip tir nguOn 
ngân sách Trung uang thrc hin chu'ccng trInh mçlc tiêu quôc gia xây drng nOng 
thôn mi giai doan 202 1-2025; 
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- Can ci Thông t.r s 09/2022/TT-BLDTBXFI ngày 25 tháng 5 näm 2022 
cüa B Lao dng - Thuang binh và Xâ hi hithng dn mt s nti dung thirc hin 
da dng boa sinh kê, phát triên mô hInh giám nghèo và ho trV ngui lao dng di 
lam vic ô rnrc ngoài theo hçp dông thuc Chucmg trInh mic tiéu quôc gia 
giãm nghèo ben vrng giai don 202 1-2025; 

- Can cir Thông tu so 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 nàm 2022 cüa 
Uy ban dan tôc hucng dan thuc hiên môt so du an thuôc Chuorng trinh muc tiêu 
quôc gia phát triên kinh tê - x hOi  vüng dông bào dan tc thiêu so vã mien nüi 
giai doan 2021 -2030, giai don I: tr näm 2021 den näm 2025; 

- Can cr Thông tu so 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 nãm 2022 
cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn hithng dan thirc hin ho trçi phát 
triên san xuâttrong linh virc nông nghip thuc Chuang trInh miic tiêu quôc gia 
giãm nghèo ben vffiig giai don 2021 - 2025; 

- Can cr Thông tu 05/2022/TT-BNNPYNT ngày 25 tháng 7 näm 2022 cüa 
Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn hi.thng dan ung dan mt so ni dung 
thirc hin Chucmg trmnh mvc  tiêu quôc gia xây dçmg nông thôn mfd giai don 
2021-2025 thuc phm vi quân l2 Nhà nithc cüa Bô Nông nghip và Phát triên 
nông thôn. 

2. Siy cn thit xãy diyng Nghj quyt 
Tai Diem d Khoân 1 Diêu 40 Nghj djnh so 27/2022/ND-CP ngày 19 tháng 

4 nam 2022 ciia ChInh phü quy djnh co ché quãn l, to chiirc thirc hin các 
chuang trInh mic tiêu quOc gia có quy djnh "UBND cap tinh xáy dyng, trInh 
HDND tinh quyét dinh: Nç3i dung ho trQ', mâu hO scr, trInh ty, thu tyc ly'a chQn 
dtr an, kê hoach, phztong an san xuát, lya chQn don vj dt hang trong thtc hin 
các hogt dng ho trçr phát triên san xuOt ". Dông thai ti Khoàn 3 Diêu 11 
Thông tu so 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 11am 2022 cüa Bô Tâi chInh quy 
djnh quãn 1, sr diing và quyêt toán kinh phi sir nghip t1r nguôn ngân sách 
Trung ucng thirc hin chuong trInh milc tiêu quOc gia xây drng nông thôn mâi 
giai don 2021-2025 Co quy djnh "Mi'c ho trct và phitong thu'c hO trct cy the 
thrc hin 01 c4 an, ice hoçch lien kêt tir nguOn ngOn sách Trung uctng do UBND 
cap tinh trInh HDND cing cap quyét djnh mu'c hO trçr cy the"; tai  Diêu 12 
Thông tu sO 53/2022/TT-BTC có quy djnh ye ni dung "Chi ho trçl cci gió'i hóa, 
ing dyng cOng ngh cao trong san xuát nông nghip hiçn dgi. Ni dung cy the 
thyc hin theo hiráng dan cia Bó Nông nghip và Phát triên nông thôn. Mic ho 
trçr tà nguOn ngán sách trung trong tOi da khOng qua 50% tOng kinh phi hO trci 
cho 1 cci sO, tO chu'c, cá nhdn theo dy' an duçic cap cé thám quyén phê duyt. 
Can ci quy djnh tçii Thông tu' nay, diêu kin thy'c té tqi dia  phitong và k/ia náng 
ngán sac/i, Uy ban nhán dan cap tinh trInh Hç5i dOng nhán dan citng cap quyêt 
djnh cy the mi'rc hO trçi trongphçm vi dy' toán dtrcic cap cO thOrn quyên giao". 

Vic xay d%rng Nghj quyêt nhäm cii the hóa các quy djnh cüa trung uang, 
phü hçp vi tInh hInh th?c tê cüa dja phuo'ng là can thiet, nham tao  diêu kin 
cho các dja phuo'ng sam triên khai thrc hin các hoat dng ho trçv phát triên san 
xuât thuc các Chucing trInh mi1c tiêu quôc gia, gop phân nâng cao thu nhp, 
giãm nghèo ben vtng và thirc hin diing K hoach cüa các Chtrcmg trInh MTQG 
giai doan 2022-2025 dã dê ra. 
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II. MI,JC DCH, QUAN DIEM XAY DçNG DV THAO VAN BAN 
1. Mic dIch 
Vic xây dimg Nghj quyt "Quy djnh ni dung, müc h trçl; mu h scv, 

trInh tir, thu tiic hra ch9n dir an, k hoach, phixcing an san xut, hra chçn dcm vi 
dt hang trong thirc hin các hot dng h trcy phát trin san xu.t" nh&m cii th 
hóa các quy dnh cüa trung uo'ng, dam bão phü hcp vâi tInh hInh thrc tê cüa dja 
phucing nh&m sm trin khai thirc hin các hott dng h trçl phát triên san xut 
thutc các Chuang trInh MTQG, gOp phn nâng cao thu nhp, giàm nghèo ben 
vOng và thirc hin dung k hoach  các Chuong trInh MTQG giai do?n 2021-2025 
dà d ra. 

2. Quan diem xãy dirng diy thão van ban 
- Xây drng Nghj quyt phâi tuân thu chat chë các trInh tir, thu tiic theo 

dung quy djnh cüa Lutt Ban hânh van bàn quy phm pháp 1ut; 
- Dam bão tInh khà thi khi trin khai thuc hiên. 
III. QUA TR!NH XAY DuNG DV THAO VAN BAN 
Dr thâo Nghj quyt dà dLrgc t.p trung nghiên c1ru xây drng, däng tái trén 

Cng thông tin din tir cüa tinh; thy kin cüa Uy ban Mt trn T quc Vit 
Nam tinh, các sO', ngành lien quan và UBND các huyn, thi xâ, thành pM; SO' 
Tu pháp dã có van bàn thm djnh vâ SO' Nông nghip và Phát trin nông thôn dä 
tng hçip, hoàn thin theo diing quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phim 
pháp 1ut. 

IV. BO CUC  VA NQI DUNG C€ BÀN CUA DI THAO VAN BAN 
1. BE cyc 
Dir thão Nghj quyt có Quy djnh ban hânh kern theo, gôm 5 Chrnmg và 

13 Diu, cii th nhu sau: 
Chtrorng I: Quy djnh chung 
Diu 1. Pham vi diu chinh, d& tuçrng, dja bàn áp d%ing 
Diu 2. Nguyen tc và phucmg thüc M trçl 

, Chirong II: Ho trçY phat trien san xuat lien ket theo chuoi gia tr! 
Diu 3. Ni dung và djnh mO'c M trg 
Diu 4. Mu M so!, trInh tu lira chon dir an, k hotch lien kt 
Chwrng III: H tr9 phát trin san xut cong ding 
Diu 5. Ni dung, mO'c M trg 
Diu 6. Mu M so, trInh ti1 thu tuc xây dçrng, phê duyt dir an 
Chwrng IV: H trçv phãt trin san xut theo nhim vy 
Diêu 7. Ni dung, mirc ho trçl 
Diêu 8. Mu M so, trInh tu thu tiic 
Chirong V: Kinh phi thirc hin và diu khoãn thi hành 
Diu 9. Kinh phi thrc hin 
Diêu 10. Diêu khoãn thi hành 
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2. Ni dung co ban cüa dr thão Van bàn 

2.1. Pham vi diu chinh 

Nghj quyt nay quy djnh ni dung, mirc h trg; mu h so, trInh ty, thu tiic 
1ira ch9n d? an, kê hoch, phuong an san xuat, hxa chn don vj dt hang trong 
thirc hin các hot dng ho trçT phát triên san xuât thuc các chuong trInh miic tiêu 
quôc gia trên dja bàn tinh Quàng Trj giai don 2021-2025. 

2.2. Di tuçmg áp ding 

Các cci quan, t chüc, cá nhân tham gia hoc có lien quan trong quân l, t 
chirc thirc hin các hoat  dng ho trçi phát triên san xuât thuc các chuong trInh 
mlic tiêu quôc gia trên dja bàn tinh Quâng Trj. 

2.3. Ni dung, m11c h trçy; mu h so, trInh t1r, thu tic 1ira ch9n dr an, kê 
hoch, phuong an sãnxuât, lira ch9n don vj dt hang t.p trung vào các hoat dng 
chü yêu sau: phát triên san xuât lien kêt theo chuôi giá trj; phát triên san xuât 
cong dông; phát triên san xuât theo nhim v. 

(Xin gl'ci kern theo. Dy' tháo Nghj quyê't quy djnh nç5i dung, mz2'c ho trçl; máu 
ho so', trInh tu', thi tyc ly'a chQn du' an, ké' hoch, phu'o'ng an san xuá't, ly'a chQn 
don vj dg7 hang trong thy'c hin càc hoçit dç5ng hO trçr phát trie2n san xuá't thuc 
các chu'ong trInh myc tiêu quó'c gia giai dogn 2021-2025 trén dfa bàn tinh Quáng 
Ti'j và Quy dinh kern theo; Bào cáo thá'm djnh cia Sà Tu' pháp, Báo cáo giái 
trInh, tiê'p thu •j kiln thá'rn djnh cia So' Twpháp; Bàn tdng hctp, giái trinh, tiêp thu 
y kiln gop j cia co' quan, tl chi'c; ban chup kiln gop ,, các tài lieu khácj 

Trên day là torn tt ni dung dr thâo Nghj quyt Quy djnh ni dung, mirc 
h trq; mu h so, trInh tir, thu tiic hra ch9n dir an, k hoch, phuong an san 
xut, la ch9n don vj dt hang trong th1rc hin cac hoat dng h trV phát triên 
san xut thuc các chuong trInh miic tiêu quc gia giai do?n 2021-2025 trên dja 
bàn tinh Quãng Trj; U' ban nhân dan tinh kInh trinh Hi dng nhân dan tinh xem 
xét, quyêt djnh.ç< 

No'! ,i/zIn: 
-Nhi.x trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: NN&PTNT, Tài chInh, Ttr pháp; 
- UBND các huyn, thj xã; 
- Ltru: VT, TH. 

Vô Van Htrng 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

		2022-11-24T07:51:34+0700


		2022-11-24T07:51:31+0700




