
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Bc fp - Tu' do - Hnh phác 

S6: /2022/NQ-HDND Quáng Tn, ngày tháng nãm 2022 

NGH! QUYET 
Ban hành Quy dnh v ni dung, müc h trq; mu h so, trinh ttr, thu tyc 
hra chçn dr an, k hoch, phtro'ng an san xut, liya ch9n dn vj dt hang 

trong thtyc hin các ho*t ng h trçr phát trin san xut thuic các Chirong 
trInh myc tiêu quic gia giai don 2021-2025 trên da  bàn tinh Quãng Trj 

HQI BONG NHAN DAN TNH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP THU 13 

Can cz' Lugt Td ch&c chInh quyen dfa phu'ctng ngày 19 tha'ng 6 nám 2015; 

Luçt sfta ddi, b sung m3t so' diu cia Lut To' chic ChInh phz và Lut To' chj'c 
chInh quyo'n djaphu'ong ngày 22 tháng 11 näm 2019; 

Can ci'LugtNgán sách Nhà nu&c ngày 25 thông 6 nàm 2015, 

Can cz' Nghj djnh 163/2016/ND-CPngày 21 thông 12 nám 2016 cja 
Chinh phü quy djnh chi tilt thi hành m5t so' dié'u cta iugt ngán sách nhà nztO'c; 

Can cz Nghi djnh sO' 98/2018/ND-CP ngày 05 thông 7 nám 2018 cza 
ChInh phi v chinh sách khuye'n khIch phát tnie1n hQp tác, lien kIt trong san xuát 
và tiêu thy San phO'm nOng nghip, 

Can ci'c Nghf djnh sO' 27/2022/ND-C'P ngày 19 thông 4 nám 2022 cia 
Chinh phi quy djnh cci cM quôn l, tO' chjc thyc hin các chu'o'ng trInh myc tiêu 

quóc gia, 

Can cz Thông tu so' 15/2022/TT-BTC ngày 04 thông 3 nám 2022 cta Bó 
Tài chInh quy djnh quán l5 và st'r dyng kinh phi sr nghip thrc hiçn chu'ctng 

trinh myc tiêu quO'c gia phát trie2n kinh té' - xã hç5i vItng do'ng bào dan tc thié'u 

sO' và min nüi giai dogn 202 1-2030, giai doan I. tI,' nàm 2021 dê'n nám 2025, 

ãn ct' Thông tu so' 46/2022/TT-BTC ngày ngôy 28 thông 7 nàm 2022 
cia Bç5 Thi chinh quy ã)nh quán l, st'r dyng và quyê't toán kinh phi sr nghip ti' 
nguo'n ngán sách Trung uong thc hin chu'ovig tnInh myc tiêu qulc gia Giám 
nghèo bé'n vl?ng giai doan 202 1-2025; 

Jãn ci Thông tu' so' 53/2022/TT-BTC ngày 12 thông 8 näm 2022 cia B(5 
Tài chinh quy dinh quán lj và si dyng kinh phi sy nghip tz't nguo'n ngân sách 
trung itong thy'c hiçn Chu'o'ng trInh myc tiêu quO'c gia xáy dy'ng nOng thOn inO'i 
giai dogn 2021-2025; 
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Can c& Thông tu s 09/2022/TT-BLDTBXH ngày 25 thông 5 nàm 2022 

cüa Bó Lao dç3ng - Thircing binh và Xâ h5i hithng dan ,n5t s ni dung thrc hin 
da dng hóa sinh ké', phát trién mó hlnh giám nghèo và ho trci' ngirô'i lao d(5ng di 

lam vic & nu'&c ngoài theo hQp &ng thuc Chuv'ng trinh myc tiêu quôc gia 

giám nghèo bn vthig giai dogn 202 1-2025, 

Can ci Thông tu' s 02/2022/TT-UBDT ngày 30 thông 6 nàm 2022 cia 

Uy ban dan t5c hu'óng dán thrc hiçn môt sá dir an thut2c Chwo'ng trinh myc tiêu 
quc gia phôt trkn kinh tA - xâ h5i vüng dng bào dan tç5c thiéu so và mien nii 

giai dogn 2021 - 2030, giai doan P tlr nãm 2021 dé'n nãm 2025; 

Can th Thông tir so' 04/2022/TT-BNNP TNT ngày 11 thông 7 nàm 2022 
cia Bó Nông nghip và Phát trkn nông thón hzthng dn thy'c hin ho trçr phát 
trién san xuá't trong linh vy'c nOng nghip thut5c Chu'o'ng trInh muc tiêu quO'c gia 

giám nghèo bé'n vi?ng giai dogn 2021 - 2025; 

Can ci'c Thông tir 05/2022/TT-BNNP TNT ngày 25 tháng 7 nãm 2022 cüa 
Bó Nông nghip và Phát trièn nông thôn hu'ó'ng dä'n m3t sO' ni dung thrc hin 

Chu'o'ng trinh myc tiêu quO'c gia xay dy'ng nông thôn mâi giai dogn 2021-2025 
thu5c phcim vi quán lj Nhà nirác cüa Bô Nông nghiêp và Phát trkn nóng thôn; 

Xét Ta trInh sO' /TTr-UBND ngày tháng nám 2022 cia UBND 
tinh v dr tháo Nghj quylt ban hành Quy djnh nç51 dung, mic hO' trçl; mO'u h so', 
trmnh tu', thi tuc luzi chQn dir an, ke' hoach, phircing an san xuá't, lra chQn d072 vf 

dgt hang và mtc hO' trq trong thrc hin các hogt dç5ng hO' trg'phát trién san xuO't 
thu3c các chircing trInh myc tiêu quO'c gia giai dogn 202 1-2025 trên dia bàn tinh 
Quáng Tn; Báo cáo thO'm tra ctha Ban kinh te - Ngán sách I-Ic51  dng nhán dan 
tinh, j kié'n tháo luán cza dai bku Hc5i  c1ng nhán dan tai Icj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Quy djnh ni dung, müc h trq; 
mu h sd, trInh tir, thu tVc  1ra ch9n dr an, k hoch, phi.rcmg an san xuât, hra 
chçn dcm vi dtt hang trong thirc hin các hoat dng h trçl phát triên san xut 
thuc các chLrong trInh mlic tiêu qu& gia giai don 202 1-2025 trên dja bàn tinh 
Quãng Trj. 

Diu 2. To chu'c thtrc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc trin khai thçrc hin Nghj quyt. 

2. Thtrmg tr1rc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cUa Hi dông nhân dan, 
các T dai  biu cüa Hi dng nhân dan và dai  biu Hi ding nhân dan tinh phôi 
hqp vâi Ban This&ng tr1rc Uy ban M.t trn To quc Vit Nam tinh và các t 
chi'ic chinh trj - xã hi giám sat thirc hin Nghj quyk 
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Nghj quyt nay dixçrc Hi ding nhân dan tinh Quâng Trj khóa VIII, KS' 
hop thu 13 thông qua ngây tháng näm 2022; có hiu lirc thi hành kê tr ngây 

tháng.... nàm ..... va thay the Nghj quyêt so 02/20191NQ-HDND ngày 
20/7/2019 cüa HDND tinh ye khuyên khIch phát triên nông nghip irng diing 
cong nh cao và nông nghip hru co; khuyên khIch lien kêt san xuât và tiêu th1i 
san phârn nông nghip trén dja bàn tinh Quáng Trj giai don 2020-2025, djnh 
huóng den näm 2030.!. 

No'i nh2n: 
VPQH, ChInh phü; 

- Vi Pháp ch các B KHDT, TC, NN&PTNT, 
LDTBXH; Uy ban dan tc; 

- Ci,c Kiém tra van ban - B Tu pháp; 
- TVTU, UHDND, UBND, UBMITQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- VP: TU, VP Doãn DBQH&HDND, VP UBND tinh; 
- Các Sr, ban, ngành thuc tinh; 
- Ti' I-IDND, UBND huyn, thj xã, thành ph6; 
- TT Cong báo tinh; 
-Luu:VT,KThS. 

CHU TCH 

Nguyn Dàng Quang 
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HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc 1p - Ti.r do - Hnh phüc 

QUY B!NH 
Ni dung, murc h trq; mu h11 sir, trinh tiy, thu tiic hra ch9n dr an, k 

hoch, phtrong an san xut, hya ch9n don vj dt hang trong thtrc hin các 
hoyt dng h trq phát trin san xuãt thuc các chtrorng trInh myc tiêu quc 

gia giai doin 2021-2025 trên dja bàn tinh Quãng TrI 

(Kern theo Nghj quyét sd /2022/NQ-HE)ND ngày tháng nàrn 2022 
cia H5i dóng nhân dan tinh Quáng Tn) 

Chirong I 

QUY B!NH  CHUNG 

Biu 1. Phim vi diu chinh, dôi tirçrng, dla  bàn áp dyng 

1. Pham vi diu chinh 

Nghj quyt nay quy djnh ni dung, mirc h trçl; mu h so', trInh tr, thu tiic 
1ira ch9n dir an, k hoach,  phucmg an san xu&t, !ira chn dan vj d,t hang trong 
th?c hin cac hot dng h trcl phát trin san xuât thuc các chuang trInh miic tiêu 
quôc gia trén dja bàn tinh Quâng Trj giai dotn 202 1-2025. 

2. Dôi tuçmg áp diing 

Các co' quan, t chirc, cá nhân tham gia ho.c có lien quan trong quãn 1, t 
chüc thirc hin các hoat dng h trçl phát triên san xut thuc các chiiang trInh 
miic tiêu quôc gia trên dja bàn tinh Quàng Trj. 

3. Dja bàn áp diing 

a) Dja bàn dc bit khó khàn: Các xã, thj trn khu virc III ti Quyt djnh 
so 861 /QD-TTg ngày 04/6/2021 cüa Thu tuó'ng ChInh phü phê duyt danh sách 
các xã khu vrc III, khu v1rc II, khu vrc I thuc vüng dng bào dan tc thiêu s 
và mien nüi giai do.n 202 1-2025; các xã dc bit khó khän vüng bäi ngang, yen 
bin và hài dâo ti Quyt djnh s 353/QD-TTg ngày 15/3/2022 cüa Thu tu&ng 
ChInh phü ye phê duyt danh sách huyn nghèo, xa dc bit khó khãn vüng bãi 
ngang, yen bin và hâi dão giai doan 2021 - 2025; các thôn dtc bit khó khän tai 
Quyt djnh s 612/QD-UBDT ngày 16/9/2021 cüa Uy ban dan tc phê duyt 
danh sách các thôn dc bit khO khän vüng dng bào dan tc thiu s và min nüi 
giai don 202 1-2025. 
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b) Dja bàn khó khän: Các xã, thj tr.n khu vrc II ti Quyêt djnh so 861/QD-
TTg ngày 04/6/2021 cüa Thu trnng ChInh phü, không bao gôm xä khu virc II dâ 
dat chu.n nông thôn mii. 

c) Dja bàn khác: Các xâ, phi.r?mg, thj tr.n con lai  trên dja bàn tinh 

d) Dja bàn áp diing h trç cüa timg Chuang trInh MTQG theo Quyt djnh 
phé duyt Chi.rong trInh cüa Thu Wang Chinh phü dôi vai tang Chucing trInh miic 
tiêu quôc gia. 

Diu 2. Nguyen tAc và phuro'ng thfrc h trq 

1. Nguyen täc ho trçY 

a) Thrc hin theo quy dnh tai  Diu 20 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP và 
Thông tu hiiang dn thirc hin các Chucrng trInh miic tiêu quc gia cüa các b, 
ngành chü quàn Chucing trInh. 

b) DM vâi dir an thuc ngun vn Chwing trInh mtc tiêu quc gia xay 
drng nông thôn mai chi thirc hin h trg phát triên san xut lien kt theo chui 
giá trj. 

c) Trurng hçrp c1ng mt thêd dim, ni dung h trçY cO nhiu chInh sách 
ixu dãi, h trq khác nhau (k câ tiir các chuang trInh, dr an khác), dôi tucmg thii 
huâng ducic hra ch9n ap d1rng chInh sách ixu däi, h trcl có lqi nhât. Vic ho trçY 
dam bào tuân thu các quy djnh v quàn 1' tài chInh cüa Nhà nuOc và quy djnh 
cüa các Chuong trInh miic tiêu quc gia. 

2. Phuang thirc h trg 

Thrc hin theo quy djnh tai  Dirn b Khoãn 5 Diu 21; Diem b Khoãn 5 
Diêu 22; Diem b Khoàn 3 Diu 23 Nghj djnh so 27/2022/ND-CP. Dôi vii ni 
dung t?i  Khoãn 4, Khoàn 5 Diu 3 Nghj quyM nay thrc hin theo co ché h trçY 
sau du ttr. 

Chung II 

HO TRO PHAT TRIN SAN XUAT LIEN KET THEO CHUOI CIA TR4 

Diu 3. Ni dung vã dnh  mirc h trq 

1. H trçl tu vn xây dmg lien kt (di vai dir an mai); chi phi khão sat 
dánh giá tiêm nàng phát trin chui giá trj; tu van xây dçmg phucing an, kê hoach 
san xuât kinh doanh, quy trinh k' thut, dánh giá th trumg, phuong an phát 
trin thj tm&ng: Mac h tr ti da 100% theo dir toán duc cp thAm quyn phê 
duyt, nhtmg không qua 150 triu dng/dr an, không qua 50 triu dông!kê 
hoach lien két. Ni dung h trçT nay chi ãp dçrng di vOi các dir an, k hoach lien 
kêt thuc Chuong trInh MTQG xây dirng nông thôn mai và Chuong trInh 
MTQG phát triên kinh th xã hi vüng dng bào dan tc thiu s và min nüi. 
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2. Dào to ngh, tap hun k thut, nâng cao nghip vii quân 1, k thut 
san xut, nãng lirc quãn I hçp dng, quãn 1' chui và phát trin thj trithng: H 
trçl tM da 100% chi phi thirc hin theo dr toán dtrgc cap có thm quyn phê 
duyt. Ni dung chi, mirc chi thirc hiên theo Nghj djnh s 83/201 8/ND-CP ngày 
24/5/2018 cüa ChInh phü v khuyn nông; Khoãn 1 Diu 5 Thông ti.r s 
53/2022/TT-BTC; Khoán 1 Diu 4 Thông tu st 46/2022/TT-BTC; Khoán 1 
Diu 4 Thông ttr s 15/2022/TT-BTC; Diu 4, Diu 5 Quyt djnh s 
46/2015/QD-TTg ngày 28/9/2015 cüa Thu tu6ng ChInh phü v chInh sách h 
trg dào tto trInh d so cp, dào tto dirói 03 tháng và quy djnh cüa tinh. 

3. H trçl ging, vt tu, bao bI, nhàn mac san phm, cong cii, diing ci,i phiic 
vii san xut, so ch, ch bin, bão quãn san phm sau thu hoch theo các linh 
vrc sau: 

a) Trng trQt: Ging cay trng, giá th trng cay, phân bón, thuc bão v 
thuc vt, ch phm sinh hoc, vat tu, cOng cii, diing ci san xut, so ch& ch bin, 
bão quàn san phrn sau thu hoach; 

b) Chàn nuôi: Con gi6ng, chung tri, thirc an chàn nuôi, vc xin, thuc 
thi:i y phông và diu trj bnh cho vt nuôi, ch phm sinh h9c, hóa cht khCr 
trüng, tiêu dc môi tnr?mg chän nuOi, cong cii, diing cii san xuât; 

c) Lam nghip: Ging cay trng lam nghip (ging nuOi cy mô), phân bón; 

d) Khai thác thüy san: H trq ngu c11 dánh bt trên tàu Ca; 

d) Nuôi trng thüy san: H trçl ging, thirc an, hóa cht xfr 1 môi trung 
nuôi, ch phm sinh hoc, 1ng be nuôi trng thüy san, cong cii, diing clj san xuât; 

e) H trq chi phi mua bao bI, nhàn mac san phAm, mirc h tr ti da 50 
triu dng/dr an, k hoch lien kt; 

g) Di vi M trçY giéng, vat tu, bao bI, nhän mac san phâm nêu trên theo d%r 
an duçic c.p có thm quyn phê duyt, h trçY ti da khOng qua 03 VI1 hoc 03 chu 
ki san xut, k.hai thác san phm thông qua các djch tp trung cüa hçip tác xã; 

h) Müc h6 tr các ni dung tai  Dim a, b, c, d, d, e Khoãn 3 Diêu nay theo 
quy mô thuc t v diên tIch, s luong vt nuOi và djnh mirc kinh th - k thut do 
co quan nhà nurc có th.m quyn ban hành, thi da 80% i dja bàn dc bit khó 
khän, 70% & dia bàn khó khàn, 50% a dja bàn con lai và không qua 01 t' 
dng/dir an hoc k hoch lien kk 

4. H trçl chuyn giao, 1ng ding khoa h9c k thut m&i, ap ding quy trInh 
k5 thut trong san xut và quãn 1 chit luqng dng b theo chui; h trçc chi phi 
d phân tIch các chi lieu an toàn thrc phm, chi phi thit 1p ma truy xut ngun 
gc san phm: 
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a) H trçi t6i da 80% thng kinh phi thre hin trên dja bàn dite  bit khó khãn, 
tôi da 70% tong kinh phi thc hin trên dja bàn khó khAn, tôi da 50% dôi v&i các 
xã cOn 1i thuc phm vi dâu tu cüa Chuong trmnh m11c lieu quôc gia giãm nghèo 
ben vitng và Chuong trInh miic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xã hi vüng 
dOng bào dan tc thiêu so và min nüi. H trq tôi cIa 50% tong kinh phi thirc 
hin trên dja bàn các xã thuc phm vi dâu tu cüa Chucng trInh miic tiêu quôc 
gia xây d%rng nông thôn rnii; trong dO uu tiên thc hin các ni dung: 

H trçi xay d1rng nha kInh, nha luOi üng diing cong ngh JOT; i.'rng drng 
cong ngh JoT vâi cay trông ngoài nhà kInh, nhà hrâi; thiêt bj bay (drone). Müc 
ho trq tôi cIa 200 triu dông/d an, k hotch lien két; 

H trçi du tu h tMng giám sat gi& m din ti:r, ph.n rnm quán 1 truy 
xuât nguôn gôc dng 4t giêt mô và in tern nhàn QR san phãm, m1rc ho trcl tôi 
cIa 50 triu dOng/c sâ giêt mô. H trçl trang bj h thông màng an, máng uông tr 
dng, h thông diéu hOa chuông nuoi s dirng cãrn biên nhit, müc ho trq tôi cIa 
200 triu dông/d an, ké hoach  lien kêt; 

tro rnua sm trang thit bj, frng ding côn ngh cao, trong san xut 
giông cay lam nghip (nuoi cay mô) vâi cong suât tOi thiêu là 1 triu cay giông 
nuôi cay mô/näm, müc h trçl tôi cIa 01 t dông/dir an, kê hoach  lien két; 

H trçl cal tin hm bào quãn hâi san có cam bin kim soát nhit d kt n& 
Internet trên tàu khai thác thüy san, mirc ho trçl tôi cIa 300 triu dông/dr an, ké 
hoach lien kêt. Ho trçl rng dung may dO chip trên tàu khai thác thüy san nghê 
hthi vây, luOi chip, mi'rc h trçY tôi cIa 800 triu dông/dir an, kê hoach lien kêt; 

H trçr irng diing cong ngh s.y tiên tin (sky lath,  say nãng krqng mt tthi, 
say thäng hoa...) hoc kho bâo quãn lath  nông san có h thông theo dôi nhit 
d, am d tr dng, m1rc h trçi tôi cIa 150 triu dông/dr an, kê hoach lien két; 

b) H trçl t& cIa 100% kinh phi v diu tra Ca bàn, khào sat dja hInh, phãn 
tich mâu dat, mu nuóc, mu không khI dé xác djnh các vüng san xuât tp trung 
tIc hin các dir an lien kêt áp ding VietGAP, hüu Ca, GACP-WHO theo dr 
toán do cap có thâm quyén phê duyt; 

c) H trq 1 l.n chi phi chirng nhQn GAP, hüu co, ISO 22000, HACCP, 
GACP-WHO, GMP hoc tuong thrcing. Mirc ho trçl không qua 30 triu 
dônglgiây chüng nhn; riêng chirng nhn GACP-WHO, GMP cho duqc lieu 
không qua 300 triu dônglgiây chirng nhn; 

d) H tr chi phi kirn nghim/phân tIch các chi tiêu an toàn thrc phm và 
tix van 1p ho so tr cong bO, cong bO san phâm: Müc ho trg không qua 10 triu 
dông/dr an, k hoach lien kêt; 

d H tr chi ti cIa 100% chi phI tu v.n, giám sat cp m&i ma so yang trOng 
cho các t chüc, cá nhân. Müc h trçi không qua 13 triu dông/mã so ng trông; 

e) H trçl t& cIa 100% chi phi huàng dn 1p ho so truy xuât nguôn gôc san 
phãm chü lc cüa xã gn vâi ng nguyen lieu duçic chirng nhn VietGAP h* 
tuong duong, tOl cIa 02 triu dông/sán phâm; h trçi tôi cIa 100% chi phI thiêt 1p 
h thông, tao  ma truy xuât nguôn gôc din t, tôi cIa 10 triu dông/sãn phãm". 
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5. H trq ha tang lien kt 

Dr an lien kt dirçic ngân sách nhà nuOc h trçi téi da 50% von du tu may 
móc trang thiM bj; thi da 30% vn xay dçrng các cong trInh ha tang phic vt lien 
kêt bao gOm: nhà xithng, bn bäi, kho tang phic vi,i san xuât, s chê, bão quãn, 
chê biên và tiêu th san ph.m nông nghip. Tng müc h trg không qua 03 t' 
dngIdir an lien kêt. Ni dung h trg nay chi áp dung dM vOi nhüng dir an thuc 
Chuung trInh miic tiêu quc gia xãy drng nông thôn mdi. 

6. H trg quáng bá, xüc tiên thucmg mai  cho san phm hang hóa, djch vi 

Müc h trY thirc hin theo Khoãn 5 Diêu 5 Nghj quyêt so 
162/2021/HDND ngày 09/12/2021 cüa HDND tinh quy djnh chinh sách h trçl 
phát triên mt sO cay trOng, vt nuôi tao  san phâm chü 1irc có igi the canh  tranh 
trên dja bàn tinh quâng trj giai doan 2022-2026. 

7. H trq xây drng, quân 1)2 dr an 

Ni dung, müc chi thirc hin theo quy djnh tai  Khoân 7 Diu 13 Thông tu 
s 46/2022/TT-BTC Va chi áp diing di vói Chuang trInh miic tiêu quôc gia 
giãm nghèo bn vQng. 

8. Ngân sách nhà nuOc h trçl thirc hin các ni dung quy djnh tai  khoàn 1, 
2, 3 ,4, 5, 6, 7 Diu nay cho (01) dr an, ké hoach lien kêt, tôi da 80% tOng kinh 
phI thuc hin trên dja bàn dc biêt khó khãn, tM da 70% tOng kinh phi thrc hin 
trên dja bàn khó khän, thi da 50% tng kinh phi thrc hin trên dja bàn khác 
thuc phm vi du tu cUa các chuong trInh mvc  tieu quOc gia. Trong do, ngân 
sách trung i.rong h trçl ti da 100% mirc ngân sách Nhà nuâc quy djnh nêu trén. 
Müc h trçy ci the tü ngân sách trung uang, dja phuong theo Quyêt djnh phê 
duyt dir an cüa co quan có thm quyn, trong do mirc h tiv t6i da cho mt dr 
an lien kt không qua 05 t)2 dng, cho mt k hoach lien kt không qua 02 t)2 
dng. 

Diu 4. Mu h so', trInh ty' Itra chQn dy an, k hoch lien kt 

1. Mu h sa d nghj dir an, k hoach lien k& trong san xuât, tieu thii san 
phâm nOng nghip thxc hin theo quy djnh tai  Khoãn 1 Diu 12 Nghj djnh so 
98/201 8/ND-CP. Mu ho sa d nghj dii an, kê hoach lien kêt trong các ngành, 
nghe, lThh khac thic hin theo quy djnh tai  Diem a Khoân 2 Diêu 6 Thông 
tu so 09/2022/TT-BLDTBXH. 

2. TrInh tir thu tiic 1ira ch9n dir an, k hoach lien kêt 

Di vth Chuang trinh mic tiêu quc gia xây dirng nông thôn mOi và 
Chucing trinh mi1c tiêu quOc gia phat trin kinh te - xâ hi vüng dông bào dan 
tc thiu s và min nUi thrc hiên theo Khoân 2 Diu 12 Nghj djnh so 
98/2018/ND-CP; Khoãn 3 Diu 21 Nghj djnh so 27/2022/ND-CP. Dôi vâi 
Chixang trInh giám nghèo bn vithg thuc hin theo quy djnh tai  Khoãn 2 Diêu 6 
Thông tu s 09/2022/TT-BLDTBXH. 
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Chu'ng III 

HO TR PHAT TRIEN SAN XUAT CQNG DONG 

Diu 5. Ni dung, mfrc h trq 

1. H trçl các ni dung quy dinh tai Khoân 3, 4, 6 Diu 3 Nghj quyt nay; 

2. H trq tp hu.n k thut theo nhu dju cüa các thành viên t nhóm, nâng 
cao näng 1irc quàn 1 và 4n hành t nhóm; 

3. H trg can b trirc tip dn tn h gia dInh tu v.n chuyn giao k thut, 
huâng din thirc hin dir an cho dn khi có kM qua; 

4. H trn t chtrc di thuc t hc tp các dir an cO hiu qua giita các dja 
phucing trong tinh, ngoài tinh do chü du tu quyM djnh trong phm vi dir toán 
duçic giao; 

5. H trçl xây drng, quân 1 dr an: Ni dung, müc chi dôi vâi các d%r an 
thuc Chucing trInh miic tiêu quôc gia giãm nghèo ben vtthg thirc hin theo quy 
djnh tai  Khoãn 7 Diêu 13 Thông tu so 46/2022/TT-BTC; dôi vOi các dv n 
thuc Chucing trInh mic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xã hi vüng dông bào 
dan tc thiêu so và mien nii thirc hin theo Khoãn 4 Diêu 12 Thông tu so 
1 5/2022/TT-BTC. 

6. Ngân sách nhà nuic h trG thirc hin các ni dung quy djnh tai  Khoãn 
1, 2, 3, 4, 5 Diêu nay cho (01) dir an, tôi da 95% tong kinh phi thirc hin trên dja 
bàn dtc bit kho khän, tôi da 80% tong kinh phi thirc hin trên dja bàn khó khãn, 
tôi da 60% tong kinh phi th1rc hin trên các dja bàn khác thuc phm vi dâu tu 
cüa các chuong trInh mvc  lieu quôc gia và không qua 01 t' dOng/dir an. 

Diêu 6. Mu h so', trInh tir, thu tic xây diung, phê duyt dir an 

Thirc hin theo quy djnh ti Khoân 2 Diu 7 Thông tu so 09/2022/TT-
BLDTBXH. 

Chtro'ng IV 

HO TRQ PHAT TRIEN SAN XUAT THEO NHIM V1J 

Diu 7. Ni dung, mu'c h trq 

1. Các ni dung quy djnh tai  Diu 3, Diu 5 Nghj quyM nay thOa man diu 
kin h trç theo quy djnh tai  Khoân 1 Diu 23 Nghj djnh s6 27/2022/ND-CP. 

2. Müc h trçY: Thvc hin theo quy djnh tti Dim a Khoãn 3 Diêu 23 Nghj 
djnh s 27/2022/ND-CP. 
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A Dieu 8. Mau ho scr, trinh tiy thu tiic 

1. Mu h so: Thçrc hin theo quy djIIh ti Dim a Khoân 2 Diêu 8 Thông 
tx s 09/2022/TT-BLDTBXH. 

2. TrInh tu thu tiic 1%ra ch9n d%r an h6 trçi phát trin san xu.t, quyt dnh 
dt hang, giao nhim v1i: Thirc hin theo quy djnh ti Nghj djnh s 32/2019/ND-
CP ngày 10 tháng 4 narn 2019 cüa ChInh phü quy djnh giao nhim vii, dt hang 
hoc du thu cung cp san phm, djch vii cong sir ding ngân sách nhà nixôc tir 
ngun kinh phi chi thung xuyên. 

Chtrng V 

KINH PHI THVC HIEN VA DIEU KHOAN THI HANH 

Dieu 9. Kinh phi thrc hiçn 

1. Ngun v6n sir nghip ngân sách trung ucing, vn ngân sách tinh và các 
dja phuong thrc hin các chiiang trInh mc tiêu qucc gia. 

2. Vé,n di üng cüa các t chirc, cá nhân tham gia thirc hin các hot dng 
h trçl phát trin san xut thuc các chi.rong trInh miic tiêu quôc gia. 

3. Các ngun von hçip pháp khác. 

Diu 10. Diu khoãn thi hành 

1. Nhttng ni dung khác lien quan không quy djnh tai  Nghj quyt nay thirc 
hin theo Nghj djnh s 27/2022/ND-CP, Thông tu s 09/2022/TT-BLDTBXH, 
Thông tu s 02/2022/TT-UBDT, Thông tu s 04/2022/TT-BNNPTNT, Thông tu 
s 05/2022/TT-BNNPTNT, Thông tu so 1 5/2022/TT-BTC, Thông tu sO 
46/2022/TT-BTC, Thông tu' s 53/2022/TT-BTC. 

2. Tnrng hçp van bàn duçc vin dn ti Nghj quyt nay thrçc sira di, bô 

sung, thay th hoc bài bô bang van bàn mOi thI ap diing ni dung quy djnh ti 
van bàn mói./. 
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