
UBND TINH L4NG  SON 
sO KH&DT - sO TC - sO 

NN&PTNT - sO' KH &CN - sO' CT 
- CN NHNN TINH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc1p-Tiydo-Hinh phác 

S: 1678/HDLN-SKHDT-STC-SCT- Lc?ng So'n, ngày 29 tháng 9 näm 2021 
SNN&PTNT-SKHCN- CN NI-INN 

HLIONG DAN LIEN NGANH 
V trInh tiy, thu tic, hI so' thrc hin chInh sách dc thu khuyn khIch du 
tir, phát triên hqp tác, lien kt san xut và tiêu thii san phãm nông nghip, 

nông thôn trên dla  bàn tinh Lng So'n giai don 2020-2025 

Can ctr Nghj quyt so 08/2019/NQ-HDND ngây 10/12/20 1?  cüa Hi dông 
nhân dan tinh ye chInh sách dc thu khuyên khIch dâu tu, phát triên hçip tác, lien 
két san xuât và tiêu thii san phârn nông nghip, nông thôn trên dja bàn tinh Ltng 
San giai doan  2020-2025 (g9i tat là Nghj quyêt so 08/2019/NQ-HDND); 

Can cir Nghj quy& s 15/2021/NQ-HDND ngày 17/7/202 1 cüa Hi dông 
nhân dan tinh ye Sia dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj quyêt so 08/2019/NQ-
HDND ngày 10/12/2019 cüa Hi dông nhân dan tinh ye chinh sách * thu 
khuyên khIch dâu tu, phát triên hçp tác, lien kêt san xuât và tiêu thit san phâm 
nông nghip, nông thôn trên dja bàn tinh Lng Scm giai don 2020-2025 (g9i tat 
là Nghj quyêt so 15/2021/NQ-HDND); 

Can cü' Quyt djnh s 25/2020/QD-UBND ngày 06/5/2020 cüa UBND 
tinh Ltng Son v/v ban hành djnh mirc h trçl dôi vOi trng loti hang miic, cong 
trInh thuc dir an khuyen khIch dâu tu vâo nông nghip, nông thôn trén dja bàn 
tinh Lang So'n giai don 2020 — 2025; 

Lien ngânh: Sà K hoch và DAu tu' - Si Tài chInh - Sâ Cong thuo'ng - S 
Nông nghip và Phát triên nông thôn - SâKhoa h9c và Cong ngh - Chi nhánh 
Ngân hang Nba nuóc tinh hu'ng dn các to chirc, cá nhân thirc hin trInh tir, thu 
t1ic, ho so thrc hin chInh sách dc thu khuyên khIch dâu tu, phát triên hqp tác, 
lien kêt san xuât và tiêu th san phâm nông nghip, nông thôn trên dja bàn tinh 
Lang San giai don 2020-2025 trên dja bàn tinh Lang Son, nhu sau: 

Chu'o'ng I 
HU'O'NG DAN CHUNG 

1. Van bàn nay hthng dn v trInh tir, thu tVc,  h so thirc hin và xác djnh 
co quan dau môi, thâm djnh, phê duyt cho tirng ni dung cii the cüa chInh sách 
dtc thii lchuyên khich dâu tu, phát triên hcip tác, lien kêt san xuât và tiêu thi san 
phâm nOng nghip, nông thôn trên dja bàn tinh Lang Son giai do?n 2020-2025 
theo Nghj quyêt so 08/2019/NQ-HDND, dtrçic süa dôi, bô sung ti Nghj quyêt 
sO 15/2021/NQ-HDND. 
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2. Nguyen tc áp diing dixçic thirc hin theo Diêu 3 Nghj quyêt so 
08/2019/NQ-HDND, hrçic süa dOi, bô sung tai  Khoân 1, Diêu 1 Nghj quyêt so 
15/2021 /NQ-HDND. 

3. Diu kiin  chung d dugc hiRing chInh sách thrc hin theo quy djnh ti 
Diêu 5 Nghj quyêt so 08/2019/NQ-I-IDND. Các diêu kin cii the dê dtxçic ht.rông 
các chInh sách thirc hin theo quy djnh tr diêu 6 den diêu 12 cüa Nghj quyêt so 
08/2019/NQ-HDND, dtrcic sira dôi, bô sung ti Khoán 4, Khoán 5, Khoán 7, 
Diêu 1 Nghj quyét sO 15/2021/NQ-HDND. 

4. Mirc h trçi thirc hin theo quy djnh ti'ir diu 6 dn diêu 12 cüa Nghj 
quyêt sO 08/20 19INQ-HDND duqc sra dOi, bô sung ti Khoân 6, Khoãn 7, Diêu 
1, Nghj quyêt so 15/2021/NQ-HDND. 

5. D& ti.rçlng thuc quy djnh t?i  khoãn 3, Diu 12a Nghj quyt so 
15/2021/NQ-HDND thrcic ho trci nhu sau: 

- Trithng hçip san phm duqc cOng nhn dat  chun 1n du: thI &rcYc h trV 
quy djnh tai  khoãn 3, Diêu 12a Nghj quyêt so 15/2021/NQ-I-IDND; khi san 
phãm tiêp t11c disçyc dánh giá nâng cap, phân hang lan sau cao hcm lan truâc thI 
di.rçic thu?ing them phân chênh lch giiia hai hang sao cii và mOi. 

- TriRing hçp san ph.m dâ dtxçic cOng nh.n dit chu.n truâc khi Nghj quyêt 
co hiêu luc san phâm nâng cap dat o hang nao diwc thucing muc ho tra tai hang 
do; khi san phâm tiêp titc duçic dánh giá nâng cap, phân hng lan sau cao hcin Ian 
tnrâc thi dt.rçc thi.rO'ng them phân chênh Ich giia hai hang sao cii và mâi. 

6. Cci ch h trq thirc hin theo Diêu 13 Cüa Nghj quyt s 08/2019/NQ-
HZDND, ducic bô sung ti Khoãn 8, Diêu 1, Nghj quyêt so 15/202 1/NQ-HDND. 

7. Các t churc cá nhân thuc dé,i tuçmg, dii diu kiên, nu Co nhu cu ducic 
hiRing chInh sách thI lam thu t11c ho sci dê nghj h trcl theo mu và trInh tr ti 
Chucing II ciia HiRrng dn nay. 

8. Hng näm, vào thii dim 1p dr toán ngân sách, can cii vào tInh hInh thirc 
tê, UBND cap huyn và các Sâ dirge giao nhim vii dâu mOi thirc hin xây dmg kê 
hoch va dir toán kinh phi thirc hin chInh sách (theo thii tr uu tiên) truâc ngày 30 
tháng 7 hang nàm giii S& Kê hoch và Dâu tu, S& Tâi chinh dê tOng hgp báo cáo 
UBND tinh, trInh Hi dOng nhân dan giao chi tiêu kê hoch vOn. 

Chirong II 

NHUNG HU'ONG DAN CIJ THE 

I. TRINH T, THU TUC,  HO S HO TRQ LA! SUAT TIN DVNG 
1. Ni dung, diu kin và mfrc h trq: Thirc hin theo quy djnh t?i  Diêu 

6, Nghj quyêt sO 08/2 0 19/NQ-HDND. 
2. Quy trInh thyc hin 
- Nba du tir tij xác dinh dii diu kiin  và sO nhu câu vay von dirge ho trg 

lâi suât theo quy djnh ti Diêu 6, Nghj quyêt sO 08/2019/NQ-HDND; 1p Giy 
dê nghj hO trg läi suât vay vOn ngân hang (Mu s 01/HTLS) gi:ri UBND các 
huyn, thành phO (sau day gi tat là UBND cap huyn) ncii thirc hin dr an. 

- UBND cap huyn kim tra các ni dung: (i) Nba dâu Ui có dir an dâu tu 



3 

trong danh miic dr an nông nghip dc bit ru dãi du tu ho.c trong danh miic dr 
an nông nghip ru dãi dâu tu theo quy djnh tai  Phii 1ic kern theo Nghj quyêt 
15/2021/NQ-J-IDND; (ii) Kiêm tra thirc tê dr an, xác nhn dja diem, hin tring dir 
an; (iii) Dir an dê nghj dixçrc ho trV là dir an chua &rçYc ho trçy lai suât tr các chinh 
sách khác (Biên bàn kiêrn tra - Mâu so O2IHTLS). Chtm nhât 15 ngày lam vic 
kê tir ngày nh.n duçvc Giây dê nghj ho trçl läi suât vay von cüa nhà dâu tu, TJBND 
cap huyn xem xét, xác nhn phê duyt h trq hoc không phê duyt ho trq (neu 
rö 1 do) theo Mâu so 01/HTLS cho nhà dâu tu (h.ru ho so 01 bàn). 

- Nhà du ti.r mang Giy d nghj h trg lãi suAt vay vn den ngân hang 
thucing mai  dê duçcc hithng dn thu t11c vay von ngân hang. 

Ngân hang thixang rnai có trách nhim hithng dk nhà d.0 tu 1.p h so vay 
von, tiên hành thâm djnh khã näng dáp 1rng các diêu kin vay vOn cüa khách 
hang theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

+Trtring hçip không dng cp tin dicing: Ngân hang thirong m?i  ban 
hành van bàn thông báo ye vic ti chôi cap tin ding, nêu rO l do giri nhàdâu 
Ui, dOng thñ gCri cho UBND cap huyn (co quan xác nhn Giây dé nghj ho trçl 
lãi suât vay von ngân hang) 01 bàn. 

+ Trumg hçip dng cp tin diing: Ngân hang thuong miii thirc hin k)2 
két hçp dông tin ditng và giài ngân vOn cho vay theo quy djnh. 

- Sau khi hoàn thành thu tiic vay vn, ngân hang thuong mai  gri UBND 
cap huyn van bàn thông báo ye vic quyêt djnh cho nhà dâu tir vay von (bao 
gôm mt so ni dung co bàn: So tiên cho vay; thai han  cho vay; lãi suât cho vay; 
kS' han trá nq gôc; kS' han trâ lãi tiên vay). 

- Dn kS' han thu lAi vay, ngân hang thuong mai  thu toàn b s tin läi vay 
theo Hcip dông tin diing. Sau khi thrc hin quy trmnh thanh, quyêt toán khoán ho 
trq lài suât tin dung ngân hang theo quy djnh tai  mlic 1 phân VIII, Chuo'ng II 
Huâng dan nay và duqc ngân sách cap kinh phi ho trçi läi suât tin diing, ngân 
hang th?c hin chi trã so tiên ho trq lãi suât cho nhà dâu Ui. 

3. H so h trçY Iãi sut tin thing 
- Quyt djnh phé duyt Ké hoach h trg lâi SUtt cüa UBND cp huyn. 

- Giy d nghj h trçi lãi sut vay vn ngân hang cüa Nhà du tir dâ dugc 
LTBND cap huyn xác nh.n (Mâu so 01/HTLS). 

- Biên bàn kim tra trwc khi xac nhn vào Giy d nghj h trçl Iãi sut 
vay von ngân hang cüa UBND cap huyn (Mâu so 02/HTLS). 

- Thông bao cüa ngân hang thixcmg rnai v vic quyt djnh cho nhà du tu 
vay von. 

II. TRINH TI)', THU TI)C, HO S(1 HO TRV yE DAU TU' DU' AN! 
CONG TRINH 

1. Ni dung, diu kin Va mfrc h trq: Thirc hin theo quy djnh tai Diu 
7, Diêu 8, Diêu 12 Nghj quyêt so 08/2019/NQ-I-IDND khoàn 3, 4, 5 Diêu 1; khoãn 
1, Diêu 12a, Nghj quyêt so 1512021/NQ-HDND. 

2. TrInh tiy, thu tic, quyt dnh h trçr diu tir 
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a) Sau khi dir an du tu duqc chip thun chü trumg du tu/cp Giy chrng 
than dàng k)' dâu tu hoc to chirc, cá nhân chuan bj thirc hin dâu tu xây dirng 
cong trinh thI tr dôi chiêu các chInh sách theo quy djnh cOa Nghj quyêt sO 
08/201 9/NQ-HDND, Nghj quyêt sO 15/2021 /NQ-1-TDND vâ Hirng d.n nay, có 
van ban dang k nhu câu ho trçY theo Nghj quyêt np cho UBND cap huyn noi 
thirc hin dir an dê UBND cap huyn tng hçrp, dàng k nhu câu bô trI Kê hoach 
vOn hang nàm khi dü diêu kin. 

b) Trong thri han  không qua 06 tháng k tir khi dr ánlcOng trInh &rc 
nghim thu hoãn thành bàn giao và dua vão sr diing, Nba dâu tr lam thñ tiic dê 
nghj ho trg (giri 06 b ho so) den UBND cap huyn nai th1rc hin dir an. Qua 
thii gian trên, Nba dâu tu, to chüc cá nhan không thirc hin thu tVc  dê nghj nhn 
ho trY coi nhu không có nhu câu và không d.rcic xem xét ho trq theo quy djnh. 

c) Trong thai han  15 ngày lam vic, k tü khi nhn dixqc h so hp 1 d 
nghj hO trq dau tis, UBND cap huyn giao phOng chuyên mOn hoc thành 1p 
H,i dOng thâm djnh thirc hin thâm tralthâm djnh ho so dé nghj ho trq dâu Ui Va 
báo cáo UBND cap huyn (theo mu so 02/HTDT), gOm: 

- Thm traJthrn djnh dir an thuc di tuçing th hiiOng h trçr du Pr theo quy 
djnh tai  Nghj quyêt so 08/201 9/NQ-HDND, Nghj quyêt so 15/2021 /NQ-HDND. 

- Thm traJthm djnh ni dung, djnh mOc, dáp mg diu kiin  h trg theo 
quy djnh tai  Diêu 7, Diêu 8, Diêu 12, Nghj quyêt sO 08/2019/NQ-J-IDND và 
khoãn 3, 4, 5 Diêu 1; khoán 1, Diêu 12a, Ngh quyêt so 15/2021/NQ-HDND và 
Quyêt djnh sO 25/2020/QD-UBND ngày 06/5/2020 cOa UBND tinh Lang Son. 

- Kim tra hin tnrOng dánh giá dir an du xây drng theo Biên bàn 
nghim thu, ho so hoàn thành cOng trInh do Nhà dâu tij cung cap theo quy djnh 
cüa pháp 1ut xây drng. 

d) Trong thOi gian 07 ngày lam vic k tr ngày nhn ducrc báo cáo thtm 
djnh cüa phông chuyên mOn hoc Hôi dOng thâm djnh, UBND cap huyn ban 
bath van ban cam két h trçl (Mu 03/HTDT) hoc tü chOi hO trq (tnrOng hçip tr 
chOi h trg thI phái có van ban gOi Nhà dâu Pr nêu rO l do) và chju trách thim ye 

tInh chInh xác cüa ni dung ho trg. 

e) Djnh kS'  truOc 31/5 và 3 1/10 hang näm, UBND cac huyn, thành ph 
tOng hçip danh sách các dir an dO diêu kin h trçi dâu Ui, gOi SO Kê hoach  và Dâu 
Pr tOng hçp danh sách Dir an diicic ho trçl dâu Pr, trInh UBND tinh phân bO vOn h 
trg dâu tu cho cap huyn theo kS'  ngãn sách (6 tháng hoc näm ké hoach). 

f Can cO Quyt djnh phân b vn h trg cOa UBND tinh, SO Tài chinh 
thirc hin cap kinh phi cho các huyn, thânh phO. Phông Tài chInh — Kê hooch 
các huyn, thành phO thirc hin thp dir toán trên h thông Tabmis dê thanh toán 
cho các diz an. 

A A A • 3. Thanh phan ho so de ngh ho trçr 
a) Van bàn d nghj h trçl cOa Nba dan Pr (man s 01/HTDT); 
b) Bàn sao chimg minh nhân dan, the can cuOc hoc h chiu di vOi Nba 

dâu tu là cá nhân; bàn sao Giây chirng nhn thánh 1p doanh nghip, Giây chOng 
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nhân däng k kinh doanh, Giy chirng nhân dang k HTX hoc tài 1iu tucing 
duong khác xác nhn tu each pháp 1 dôi vth Nba dâu tu là to churc. 

c) D xut dr an du tu (nu co) 

d) Bàn sao Quyt djnh chü trucrng du tu hoc Giây chrng nhn dàng k 
dâu tu (neu có); 

d) H so bào v môi tnthng phü hçip vâi quy mô du tu duçic cp có thm 
quyên phê duyt (neu co), theo quy djnh cüa Lut Bào v môi tru?ing. 

e) Hçp dng thuê d.t ho.c Giy chirng nhân quyn sü ding dt cüa cp có 
thâm quyên (Bàn sao có chüng thirc); 

f) H so hoàn thành dir an dAu tu theo quy djnh cüa pháp 1ut xãy dimg; 

4. Ni dung nghim thu. 
Ni dung nghim thu: Nghim thu toân b dir an theo Djnh müc h trçl di 

viii ti'rng 1oi hang mic, Cong trInh duçic phê duyt tai  Quyêt dnh so 
25/2020/QD-UBND tinh ngày 06/5/2020 cüa UBND tinh ye ban hành djnhmüc 
h trçl dOi vói ti'xng loti hang mitc, cong trInh thuc dir an khuyên khIch dâu tu 
vào nông nghip, nông thôn trén dja bàn tinh Lang San giai doan  2020-2025 và 
cac quy djnh ye nghim thu hoàn thành hang mic cong trmnh, nghim thu hoàn 
thành dir an dâu tu theo quy djnh cüa pháp 1ut xay drng dé 1p Biên bàn nghim 
thu cüa Hi dOng nghim thu. 

Biên bàn nghirn thu cüa Hi dng nghim thu theo Mâu so 04/HTDT. 

III. TRINH T, THU T1JC, HO S HO TRQ' PHAT TRIEN 
THUNG HIU 

1. Ni dung, diu kin và mfrc h trq: Thrc hin theo quy djnh tai 
khoàn 1, 2, 3, Diêu 9, Nghj quyêt so 08/2019/NQ-I-IDND. 

2. Thành phn s lirçrng h so' d nghj h trq 

2.1. Di vôi n3i dung h tr1 tçzi khoán 1 Ditu 9: 

- Cong van dé nghj h trçi (Mu s 01/SKHCN); 

- Bàn sao Co chmg thirc: Gi.y chirng nhn däng k doanh nghip (di vâi 
doanh nghip); giây chrng nhn dang k hçp tác xä (dôi vâi hçp tác xã); giây 
dãng k kinh doanh (dôi vói h kinh doanh), Chirng minh nhân dan (hoc the 
can cithc cong dan) dôi vM cá nhân; 

- Bàn sao có chirng thuc: Hp dng k kt giü'a nba du tu' váci don vj lam 
djch vii, biên bàn nghim thu, thanh 1 hçip dông; Bàn photocopy hóa don, giy 
chuyên tiên cüa nhà dâu tu cho don vj thirc hin; 

- K& quãlsãn phm cui cüng: Bàn sao có chi'rng thrc van bàn cap ma 
code QR và tern truy xuât nguOn gOc. 

- S luçing h so: 02 b. 
2.2. Di vá'i n3i dung hi trc.r 41i khoán 2 Diu 9: 

- COng van dé nghj h trq (Mu s 01/SKHCN); 
- Bàn sao có chrng thrc: Giy chüng nhn dàng k doanh nghip (di vri 

doanh nghip); giây chirng nhn dang k hçp tác xã (di vâi hcp tác xa); giy 
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dàng k kinh doanh (di vói h kinh doanh); Chmg minh nhân dan (hoc the 
can cixc cong dan) dôi v6i cá nhân; 

- Bàn sao có chirng thirc: Hçip dng k)' kêt giüa nhà dâu ti.r vOi don vj lam 
djch viii thiêt kê h thông nhn diên thtxang hiu (logo nhàn hiu, nhãn hang 
hóa, bao bl...), biên bàn nghim thu, thanh 1 hçip dông; Bàn photocopy hóa 
don, giãy chuyên tiên cüa nhà dâu tu cho don vj thrc hin; 

- Bàn photocopy chtrng tir np 1 phi däng k nhãn hiu hoc Bàn sao có 
cht'rng thirc Hçp dông và Biên bàn thanh 1 Hçip dông, bàn photocopy hóa don 
djch vçi dàng k nhàn hiu qua di din s hUu cong nghip. 

- Kt qua dang k nhän hiu: Bàn sao có ch(rng th?c Quy& djnh chip 
thun don hçip 1 ye dàng k nhân hiu cüa Cijc Sà hCru trI tu Vit Nam hoc 
Quyêt djnh bào h nhãn hiu cüa Cic Sâ hüu trI tu Vit Nam (Thi tyc dáng kj." 
dwctc thirc hiçn theo Thông tu' 01/2007/TT-BKHCN và Thông tir so 16/2016/TT-
BKHCN ngày 30 tháng 6 nám 2016 cza Bó Khoa hQc và Cong nghç). Ngày ban 
hành cüa Quyêt djnh sau ngày 20/12/2019 (Thai diem Nghj quyêt 08/2019tNQ-
HDND ngày 10/12/2019 có hiu 1rc). 

- So luqng h so: 02 b. 

2.3. D6i vôi n3i dung ho 1r1 tçii Khoán 3 Diêu 9 
- Cong van d nghj h trg (Mu s 01/SNN) 
- Bàn sao Gi.y chirng nhn däng k doanh nghip (di vài doanh nghip); 

Giây chüng nhn dang k hçip tác xà (dôi vi hcp tác xâ); H khâu thu&ng trü 
hoc Chüng minh nhân dan hoc Can cuc cOng dan (dôi vi cá nhân); 

- Hçip dng k,% kt gitta nhà du ti.r vó'i don vj lam djch v11, biên ban 
nghim thu, thanh 1 hgp dOng (bàn sao các chlrng tü, hóa don, giây chuyên tiên 
cüa nhà dâu tu cho don vi thuc hiên); 

-K& quJsán phm cu6i cüng: Bàn sao chñng nhn san ph.m dat  tiêu 
chuân VietGAP và GlobalGAP, Organic: Nhà dâu tu duçic cap chlrng nh.n san 
phâm phü hcip tiêu chuân do các to chüc chlrng nhn cap. 

-S luqng h so: 02 b. 

3. TrInh ty thirc hin 
3.1. DEi vó'i khoân 1, khoân 2 Diu 9 
a) Nhà du tu np h so d nghj h tr trirc tip hoc gIn qua dung bixu 

diên ye UBND cap huyn, thành phO (qua Phông Kinh tê và Ha tang các huyn, 
phông kinh tê thành phO). 

b) UBND cp huyn, thành pM tip nhn M so cüa Nhà du tu trén dja 
bàn, kiêm tra, xem xét ho so dê nghj và thirc hin các buóc sau: 

- Trong trung hçip M so d nghj M trq dáp 1mg diu kin nhu'ng không 
day dü: trong th&i han 05 ngày lam vic, UBND cap huyn, thành phô thông báo 
cho Nba dâu tu bô sung các loai giây ti theo quy djnh. 

- Trong tru&ng hap M so dy dIn, dáp 1mg diu kin và hçip l, UBND cap 
huyn, thành phô thâm djnh ho so cIna Nhà dâu tin. Trên co sIn ket qua thâm djnh, 
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UBND cp huyn, thành ph xem xét trInh cp có thm quyn quyt djnh h trq. 
Kêt qua thông báo cho Nha dâu tu không qua 15 ngày lam vic ké tir ngày chap 
nhân ho so hop lê. 

3.2. D6i vó'i khodn 3 Diu 9 

a) Nhà dAu tu np h so d nghj h trçl trirc tip (hotc qua duäng buu 
din) ye UBND cap huyn (qua phông Nông nghip và PTNT các huyn, phông 
Kinh tê thành phô). 

b) Sau khi tip nhn dizçic h so d nghj h trçr phông Nông nghip và 
PTNT các huyn, phông Kinh tê thành phô xem xét ho so dê nghj và thirc hin 
các buc sau: 

- Trong triràng hçrp ha so' dcy th, dáp &ng diu kin và hQp l: Phông 
Nông nghip và PTNT các huyn, phông Kinh tê thành phô trrc tiêp thâm djnh 
hin tr1.rng dir an, mô hInh duçic h trçl và nghim thu ho so; nêu ho so dñ diêu 
kin theo quy djnh thI trInh UBND cap huyn; UBND cap huyn tong hop gCri 
S Nông nghip và PTNT xem xét trInh UBND tinh phé duyt ho trçl; 

- Trong tru'&ng hQp h so' d nghj hó' trcr chita dáp i'ng diéu kiçn, chu'a 
day di trong thai hn 05 ngày lam vic, phông Nông nghip và PTNT các 
huyn, phông Kinh tê thành phô thông báo cho Nhà dâu tu bô sung ho so theo 
quy djnh. 

IV. TRINH TV, THU  TVC,  HO SO HO TRQ MO RQNG THI 
TRIIONG 

1. Ni dung, diu kin và mfrc h trçr: Thirc hin theo quy dInE ti 
khoán 4, 5, 6, Diêu 9. Nghj quyêt sO 08/2019/NQ-HDND. 

A A A A A . , , 2. Quy trinh 1p,  xay diing va phe duyçt ke ho,ch ho trq kinh phi mo' 
rng thi truông 

2.1. Các nhà du tu có thu cAu thrcrc h trçY kinh phi h trg rn1 rng thj 
trung, chm nhât vào ngày 30/5 cüa nàm trixc nàrn kê hoch, 1p Dê an ho trg 
m& rng thj truô'ng (to chrc hot dng tuyên truyên, quãng bá san phâm nông 
san trén phi.rong tin thông tin d?i  chüng; tham gia hi ch, triên lam trong nuc 
và ngoãi nithc; thuê dja diem ban san phârn trong nuc áp diing quy trInh san 
xuât nông nghip tot hoc áp diing tiêu chuân tuong tir, nông nghip hru co) gi:ri 
trtxc tiêp hoac qua dtthng buu din t?i  UBND cap huyn (qua Phông Kinh tê 
thành phô, Phông Kinh té và Ha. tang các huyn). 

Ho so np 01 b, gm: 

a) Don d nghj h trV mv rng thj trung (theo mu s 04/SCT (S Cong 
Thuong)); 

b) Phuong an mi rng thj tru&ng (theo mu s 01/SCT); 

c) Danh mic san phm (theo mu s 02/SCT); 

d) Ban sao chirng thirc hoic bàn sao kèm ban chInh d di chiu: Giy 
chirng nhn dãng k doanh nghip (dôi vi doanh nghip), dãng k kinh doanh 
hop tác xà (dôi vâi hop tác xã), clang k h kinh doanh hotc chiirng minh thu 
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nhân nhân (di vói cá nhân). 

2.2. UBND cp huyn tip nhn h so, thâm djnh dé an, tong hcip danh 
sách các dê an có dü diêu kin dugc huing h trcl kinh phi vàgüi kern theo báo 
cáo thâm djnh, 1p van ban dê nghj và dir kiên kinh phI ho trçl rn& rng thj 
tnthng kern theo các ho so gui S Cong Thucng trirc tiêp hoic bang dii&ng buu 
din trrnic ngày 30/6 cüa nàm truóc näm kê hoach. 

2.3. Trên ccr s& van bàn d nghj h trçl mi rng th truông cüa UBND cap 
huyn ncri nhà dâu tu dàng k tni sà chInh; S& Cong Thuong 1ira chQn, hi.ràng 
dan các to chrc, cá nhân dü diêu kin. 

2.4. Si Cong Thuo'ng can cü vào mJic tiêu, yêu cu, ni dung quy djnh và 
các van bàn hin hành tiên hành thârn djnh các dê an dê nghj tham gia mu rng 
thj truung tong hcp Danh rniic trInh Chü tjch UBND tinh phê duyt tnrâc ngày 
30/7 cüa nàm truóc näm kê hoach. 

2.5. Sau khi có Quyêt djnh phé duyt cüa Chü tjch UBND tinh, Sâ Cong 
Thixcing gui qua dixung bru din cho cá nhân, to chirc có ten trong danh sách 
dixçic phê duyt biêt và triên khai thirc hin, dông than dang tãi trên Cong thông 
tin din tu cüa Sâ Cong Thuong, Sâ Ké hoch và Dãu tu, L]BND cap huyn và 
Trang thông tin din tir tong hçp ci1a Trung tarn Khuyên cOng và Xüc tiên 
thucing mai. 

3. TrInh tir, thu tiic nhn h trq kinh phi 

3.1. Di vói hot dng tuyên truyn, quãng ha san phãm nông san 
trên phirong tin thông tin di chüng; (khoãn 4, Diêu 9, Nghj quyêt sO 
0 8/20 19/NQ-HDND). 

a) Dhu kin h Iro: Nba du tu tham gia tuyên truyn, quáng bá san phm 
nông san trên phuong tin thông tin di chüng theo quy djnh vá dt tr Si chInh 
trén dja bàn tinh, dông thani có trong danh mc duçic UBND tinh phê duyt. 

b) TIzànJzphin h so: 

- Cong van d nghj quyt toán vá thanh 1 hçp dng (Theo máu s 
05/SCT); 

- Hçip dng, Bién bàn nghiêm thu và Thanh l hçip dng giva don vj dii 
toán và don vi thi huung kinh phi ho trçi; 

- HInh ânh thông tin v nhà d.0 ti.r, san phm; logo cüa nhà du tu cn 
dang thông tin tuyên truyên quàng bá (néu có); 

- San phm tuyên truyn dä thirc hin (USB hoc dia in sao clip, phóng sir 
tuyên truyên, báo in...). 

- Hcip dng giüa Nba du tu vâi don vj th1rc hin djch vi tuyên truyên, 
quàng bá, Biên bàn nghim thu, thanh 1 hçip dông, hóa don, chCrng tir, giây chuyn 
tiën (nêu co) dôi vâi ni dung ducc h trq (bàn photo và ban gc di chü'ng). 

3.2. IJi vói ni dung tharn gia triên lam, hi chçr trong nu'óc, ngoài 
n.r&c; (khoán 5, Diêu 9, Nghj quyêt so 08/2019/NQ-HDND). 

a) Diu kin h tr9: Nhà dAu tu tham gia trin lam, hi chq trong rn.r&c, 
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ngoài nuOc do các B, ngành hoc UBND cp tinh chi dao  và dt tri sâ chInh 
trén dja bàn tinh, dông thii Nhà dâu tu có trong danh mic dixcic UBND tinh phê 
duyt. 

b) ThànJzphn Iui so• 

- Cong van d nghj quy& toán và thanh 1 hcrp dng (Theo mJu s 
05/SCT); 

- Cong van miii tham gia Hi chci; 

- Däng k tham gia Hi chq; 

- HçTp dng, Biên bàn nghim thu và Thanh 1 hçip dông giIia dan vj dir 
toán và dan vj thi hung kinh phi ho trq; 

- D xut, quyt djnh, cong van cü doàn tham gia Hi chg (nu co); 

- Biên bàn giao nhn gian hang (nêu có); 

- Xác nhn cüa Ban t chirc Hôi chiv vic tham gia hi chg, triên lam 
và vic chap hành các quy djnh cüa Ban to chrc trong thai gian tham gia hi 
chq, triên lam; (theo mâu so 03/SCT); 

- Cung cp bàn Photo Hccp dng, Biên bàn nghirn thu và Thanh 1 hp 
dng, hóa dan tài chInh, chi'rng t1r thanh toán, giây chuyên tiên thuê gian hang; 
thuê Xe; tiên pano hoc in maket gian hang; in tä rai ... di tham gia hi chq (nêu 
co) kern theo bàn chInh dê dôi chiêu; 

- Giy d nghj thanh toán tin luu tr1i và tin ngü (co bang kê và hóa dan 
tiên ngü kern theo); 

- Anh chip gian hang; 

- Di vOi chi phi tham gia hi chci ngoài nuc thrc hin theo quy djnh 
hiên hânh. 

3.3. I3i vó'i ni dung thuê dja diem ban san phâm trong nLthc áp 
diing quy trInh san xut nông nghip tt hoc áp diing tiêu chun tirong ty', 
nông nghip hüu cr; (khoán 6, Diêu 9, Nghj quyêt so 08/2019/NQ-HDND). 

a) Diu kin ho tr1: Nhà du tu thué dja dirn trén dja bàn tinh d bàn san 
phârn trong ninc áp diing quy trInh san xuât nông nghip tot hotc ap diing tiêu 
chuân tuang tr, nông nghip hu'u ca và nhà dâu tu có trong danh miic duçic 
UBND tinh phé duyt. 

b) Thành phân Iu sot: 

- COng van d nghj quy& toán và thanh l hcrp dng (Theo mJu so' 
05/SCT); 

- Hçip dng, Biên bàn nghiêm thu và Thanh 1 hçip dng giCa dan vj dir 
toán và dan vj thii hu&ng kinh phi ho trçl; 

- Bàn sao hcip 1 Hçip dng thuê dja dim trén dja bàn tinh gi&a nhà du Ui 
và chü sâ hiru dia diem; 

- Bàn sao chi'xng tr thu tiên thuê dja dim cüa chà dja diem; 
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- Thanh 1 hçp dng, chrng t1r thành toán tin hoc giy chuyn tiên (nêu 
co) dôi vOi ni dung duçic h trçl (bàn photo và bàn gôc dôi chrng); 

- Bàn phô to giy chtrng nhn quyn si:r diing dt cüa ben cho thuê dja 
diem; 

- Chip ânh dja dim thuê. 

3.4. S hrqng h so: 02 b/01 ni dung dê xuât h trq. 

3.5. Quy trInh nhn h trq và thanh toán kinh phi 

- Nhà dAu ti.r có trong danh mi1c duçic UBND tinh phé duyt thirc hin h 
trçY gCri ho s np trirc tiêp hoc glri qua disOng bixu din den SO Cong Thtxang 
tinh Lang Scm (Trung tam Khuyên cong và Xüc tiên thiicing mi). ThOi gian 
chm nhât 15 ngày lam vic kê ttr ngày kêt thüc thrc hin các ni dung dtrçic ho 
trq. 

- Can cir vào h sa cüa các chU du tu dã thirc hin, các quy djnh ye thanh 
toán tài chInh, SO Cong Thucmg rà soát, kiêm tra tinh hçip I cüa ho s hoàn 
thin các thu tiic dê nhà dâu tu nhn tiên ho trçl theo quy djnh. 

- Trong vông 15 ngày lam vic k t1r ngày h sa dirçc hoàn thin và có 
tInh hçip i, SO Cong Thucing (Trung tam Khuyên cong và Xiic tiên thuo'ng mi) 
së hoàn tat các thu tic và chuyên tiên cho dôi tuqng thii huOng theo quy djnh. 

V. TR!NH TI1J', THU T1JC, HO S HO TRV PHAT TifiEN HQ'P 
TAC, LIEN KET TRONG SAN XUAT VA TIEU TH1J SAN PHAM NONG 
NGHIIP 

1. Ni dung và mfrc h trçr: Thirc hin theo quy djnh tai  Diu 10 Nghj 
quyêt sO 0 8/20 191NQ-HDND. 

2. Các btrcrc thiyc hin h tro' 

a) BuOc 1. Chü trI lien kt gui 01 b h sa (tgi trung tam hành chInh 
cóng) dê nghj ho trç ye SO Nông nghip và PTNT dôi vOi dj an do UBND tinh 
phê duyt; giri ho scr ye Phông Nông nghip và PTNT hoc Phông Kinh tê thành 
pho dOi vOi di,r an do UBND cap huyn, thành phô phé duyt. Ho sa dê nghj 
gômcó: 

+ Dan d nghj h trçY lien kit. (Mu s 02/SNN) 

+ Du an lien kêt. (Mu so 03/SNN) 

± K hooch d nghj h trçl lien k& duçic cp có thm quyén phê duyt 
(Mâu so 04/SNN). 

+ Bàn thôa thuân cu dan vi lam chU dAu tu du an lien kt (hoàc chü trI 
lien kêt) (Mâu so 05/SNN) 

+ Bàn sao chip các chirng nhn hoc bàn cam kt bão dam các quy djnh 
cüa pháp 1ut ye tiêu chuân chat 1ung san phâm, an toàn thirc phâm, an toàn 
djch bnh và báo v môi tru?Yng. (Mu so 06/SNN) 
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+ Bàn sao chiip Hçip dng lien kêt. 

Di vi tnring hçp h so không dü diu kin h trg, thI trong vông 07 
ngày lam vic kê tir khi thâm djnh, cci quan chü tn nghim thu thông báo (neu rO 
1 do) cho chü trI di,r an lien kêt biêt. 

b) B.róc 2. 

C.p tinh (dr an do UBND tinh phê duyt): S Nông nghip và PTNT 
thành 1p Hi dông nghim thu ho so. Trong vông 15 ngày lam vic, kê tir ngây 
nh.n ho so Hi dông nghim thu tiên hành nghim thu ho so dé nghj ho tr, nêu 
dü diêu kin theo quy djnh thI trInh UBND tinh phê duyt; 

Cp huyn (dir an do UBND cp huyn, thành ph phê duyt): Phông 
Nông nghip và PTNT hoc Phông Kinh te thành phô thành I.p Hi dông 
nghim thu. Trong vông 15 ngày lam vic, kê tir ngày nhn ho so Hi dông 
nghim thu tiên hành nghim thu ho so dé nghj ho trçl, nêu dü diêu kin theo quy 
djnh thI trinh UBND huyn, thành phô phê duyt. 

Di vói truè'ng hçip chua dü diu kin h trçY do h so clura dy dü thI co 
quan chü tn nghim thu thông báo (neu rO l do) và hurng dan chü tn lien kêt 
chinh sira, bô sung ho so theo dung quy djnh. Truà'ng hcip chü trI lien kêt không 
hoàn thin ducic ho so theo quy djnh thI co quan có thâm quyên thông báo den 
chü trI lien kêt l do không ho tr (Mâu Biên bàn nghim thu so 07/SNN). 

VI. TRINH T, THU TUC,  HO S HO TR THANH LP MOI vA 
DUA TRI THUC TRE yE LAM VIC TA!  HP TAC XA HOAT BQNG 
TRONG LiNH VU'C NONG NGHIP 

1. Ni dung và müc h trçr: Thrc hin theo quy djnh tçti Diu 11 Nghj 
quyêt so 08/2019/NQ-HDND và khoãn 6 Diêu 1 Nghj quyêt so 15/2021/NQ-
HDND. 

2. Ho trçr thành 1p mói hqp tác xã nông nghip 

a) Ni dung h trçr: theo khoãn 1 Diu 11 Nghj quyt s 08/2019/NQ-
HDND. 

A b) Thu tuc ho so' ho tro': 

Biiâc 1;  Hi dng quãn trj hçip tác xã gi:ri van bàn d ngh h trçl ye Phông 
Tài chInh - Kê hoach (thuc UBND cap huyn) de tong hgp. 

Hôsogmcó: 

- Don d nghj M trçr thành 1p Hçp tác xâ (HTX) (Miu sé 08/SNN); 

- Bang kê chi phi tuyên truyn, vn dng thành 1p HTX (Kern theo Mu 
so 09/SNN); 

- Biên bàn Hi nghj thành 1p HTX (co xác nhn cüa chInh quyên dja 
phuong hoc co quan quân l nba nm9c ye loai hInh san xuât kinh doanh); 

- Giy chirng nhn däng k h9p tác xâ (bàn photo); 

- Diêu l hgp tác xâ; phuong an san xut, kinh doanh cña hp tác xã lien 
quan den phát triên san phâm chü lrc hoc tham gia chuong trInh OCOP, 
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chucing trInh phát trin, h trçY khác cüa tinh, huyn...; 

Bithc 2. Phông Tài chInh - K hoch tién hành thm djnh ti dja bàn thành 
l.p Hçip tác xâ, nghim thu ho so dê nghj ho trçy, nêu dü diêu kin theo quy djnh 
thI trInh UBND cap huyn; UBND cap huyn xem xét phê duyt h try; 

Di vói tnr&ng hçip chixa dü diu kiin h tro do h so chiza dy dü thI co 
quan thâm djnh ho so thông báo (nêu rô 1 do) và hiirng dn Hçip tác xã chinh 
sira, bô sung ho so theo diing quy dnh. Trtx&ng hyp Hcip tác xâ không hoàn 
thin di.rçic ho so theo quy djnh thi thông báo den Hçip tác xa 1 do k.hông h6 try. 

3. H trq dira trI thtrc trè v lam vic có thôi h,n ti hçrp tác xã 

a) Ni dung h trçr: theo khoân 6 Diu 1 Nghj quyt s 15/2021/NQ-
HDND. 

b) Tiêu chun lura chon trI thfrc tré 

- Co phm cht dio due t&, có tinh than trách nhim, nàng dng và sang tio. 

- Do tui không qua 35 cti vó'i ni và 40 tui dM vói narn, Co dñ sire khôe, 
trInh dt chuyên mon tir cao dàng tr& len chuyên ngành kinh tê, kê toán, quân trj 
kinh doanh ho.c chuyên ngành nông, lam nghip và thüy san phü hyp vOi nhu 
câu vj trI vic lam cüa Hçip tác xã, có khà nàng tham muu tOt cho ban quân 1 
Hyp tác xa trong vic xây dmg và triên khai phisong an, kê hoach san xuât, kinh 
doanh hiu qua. 

- Co nguyen v9ng v lam vic ti hcip tác xã trong thai gian ti thiu 03 

näm (36 tháng) tuân thu quy chê lam vic cüa Hcip tác xâ. 

- J5u tiên: Can b k5 thut, can b k toán d h try quân trj, áp diing tin 
b khoa h9c, k thu.t vào san xuât kinh doanh phü hyp vài nhu câu và 11th virc 
hoat dng chInh cüa HçTp tác xâ; tn thirc tré là con em trong các thành viên hçp 
tác xã, ngi.thi dan tc thiêu so, vüng dac  bit khó khän nhung van báo dam dáp 
img ye näng hrc, trInh d; sau do là các can b tré tir dja bàn khác dLryc 1ira ch9n 
có bang loai  giOi xuât sac, dâ CO kinh nghim thirc tiên. 

c) TrInh tir thtrc hiên 

Bu'óc 1. Hçip tác xã nông nghip có thu cu gi:ri h so d nghj h try den 
PhOng Nông nghip và PTNT (PhOng Kinh tê) cap huyn noi HTX hott dng. 

Bzthc 2. PhOng Nông nghip và PTNT (PhOng Kinh t) cap huyn chü trI 
phôi hyp vi PhOng Tãi chInh- Kê hoach và các PhOng, ban có lien quan thârn 
djnh ho so dê ngh ho try, nêu dñ diêu kin theo quy djnh trInh UBND cap 
huyn; UBND cap huyn xem xét phê duyt ho try; 

DM vói tnr?iing hçip chua dü diu kin h6 try do h so chi.ra dy dü thI co 
quan thâm djnh ho so thông báo (néu rO I do) và huàng dn Hgp tác xã chinh 
sira, bô sung ho so theo dung quy dnh. Tnràng hyp Hyp tác xã không hoàn 
thin thrgc ho so theo quy djnh thI thông báo den Hçrp tác xA l do không h try. 

* H so cira hyp tác xã gm: 

- Giy d nghj cüa Hyp tác xã v h try dua trI thirc tré v lam vic có 
thi han (Mâu so 1 0/SNN); 
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- Phucmg an sfr diing lao dng (Mu s 1 1ISNN); 

- Phuong an san xut, kinh doanh cüa Hqp tác xâ (Mu s 12/SNN); 

- Dcm xin lam vic và có cam kt phiic vi1 lâu dài ti Hçip tác xâ (ciia Tn 
thi'rc tré). 

- So yu 1 ljch có xác nhn cia chInh quyn dja phuong; 

- Giy khám sirc khôe (trong thi hn 6 tháng k tü ngày nhn h so); 

- Các van bang, chirng chi. 

d) Chê d chInh sách: 
- Mirc h trçY b6g so lucrng ngithi lao dng nhân (x) m1rc luong ti thiu 

vüng/tháng. 

- Các khoãn phãi trIch np theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành (vi du: 
BI-IXH, BHYT, BHTN ...) do hgp tác xã và ngui lao dng chi trã theo quy djnh. 

VII. TR!NH TV, THU  TVC,  HO SO HO TR DAU TU' PHAT 
TRIEN SAN PHAM THEO BE AN "CHIXONG TRItNIl MOI xA MQT 
SAN PHAM (OCOP) TiNH LJLNG SON" 

1. Ni dung và mfrc h trq: Thixc hin theo quy djnh ti Diu 12a Nghj 
quyêt so 15/2021/NQ-HDND. 

2. TrInh tr, thu tyc nhn h trçr. 

2.1. DEui vói n3i dung ho tri khoán 1, klioán 2, Diu 12a: thçrc hin trInh 
tii thu tic tuong irng vói timg quy djnh h trg quy dnh tai  Diêu 6,7,8,9,12 cüa 
Nghj quyêt. 

2.2. D6i vó'i n3i dung ho tr9' khoán 3, Diu 12a: 

Buóc 1. Di tugng np h so chirng nhn san phâm OCOP theo quy dnh 
bao gôm: Giây chüng nhn vâ Quyt djnh phê duyt kêt qua dánh giá, phân 
hang (nâng hang) và cap Giây chiirng nhan  san phâm OCOP ye Phông Nông 
nghip và Phát triên nông thôn (Phong Kinh tê) cap huyn. 

BuOc 2. Phông Nông nghip và Phát trin nông thôn (Phông Kinh t) cap 
huyn xem xét ho so, nêu du diêu kin thI trInh UBND cap huyn phé duyt chi 
thung theo mirc thithng quy djnh. 

VIII. TR!NH TV, THU  TVC,  HO SO THANH, QUYET TOAN CAC 
luloAN HO TRq 

1. TrInh tiy, thu tyc thanh, quyt toán ho trq lãi suat tin dyng ngân 
hang tai  Diêu 6 Ngh quyêt so 08/2019/NQ-HDND 

a) Djnh k' hang qu (10 ngày du tháng qu sau), Các chi nhánh ngân 
hang thuong mai tai các huyn, thành phô 1p bang kê ho tr läi suât tin diing 
(Mâu so 03/HTLS) gfri Phông Tài chInh — Kê hoach các huyn, thành phô xem 
xét thâm tra. 

b) Phông Tài chinh — K hoach các huyn, thành ph& Trong thai han  05 
ngày lam vic (theo dâu van ban den), kê tü ngày nhn duc Bang ké h tr lãi 
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sut tIn diing do ngân hang thuang mai  chi nhánh các huyn, thành ph gi:ri, chü 
tn phôi hçip vi Phông Nông nghip va Phát triên nông thôn huyn, Phông Kinh 
tê thành phô và các dcm vj lien quan thirc hin thãm tra và l.p biên bàn thârn tra 
theo (Mu so 04/HTLS) lam cci si thanh, quyêt toán. Thirc hin kiém soát ho s 
chirng tr, bào dam các diêu kin thanh toán tai  dé nghj ho trçl lãi suât tin diing 
cüa các ngân hang. 

d) Phông Tài chInh - Kê hoach  các huyn, thânh ph can cü Dr toan dä 
duc giao tü dâu nãrn, cap h trq kinh phi cho các ngân hang cho vay von bang 
hInh tht'rc lnh chi tiên qua Kho bac  nhà nuOc. 

e) Cong tác quy& toán: K& thüc näm ngân sách, Phông Tài chinh — Kê 
hoach các huyn, thành phô quyét toán kinh phi ho trçl lãi suât,  von vay vao 
quyêt toán ngân sách các huyn, thành phô hang nàm. Dông thii tong hçip quyêt 
toán kinh phi cüng v&i quyêt toán ngân sách huyn theo quy djnh. 

2. TrInh ttr, thu tiic thanh, quyt toán diu 9, diu 10 diu 11 Ngh 
Quyt 08/2019/NQ-HDND vã khoãn 6, khoãn 7 Diu 1 Ngh quyt so 
15/202 1/NQ-HDND. 

1.1. TrInh t thanh loan 

a) Dôi vii dr an do các S&, ngành lam d.0 mi: 

Can cir quy& djnh cüa UBND tinh và dir toán dã duqc giao dan näm, Sô 
Tài chinh nhp dir toán kinh phi cho các Sâ duçic giao chü trI thâm tra phê duyt 
ho sci các khoãn ho trçi; Các Sâ tiên hành cap kinh phi ho trçi cho Nhà dâu tu 
theo quy djnh. 

b) Di vri dir an cp huyn lam du mi: 

Can cir quyt djnh giao dr toán h trçi kinh phi cüa UBNID tinh, S Tãi 
chInh thông báo và nhp dir toán cho UBND các huyn thành phô. 

Các &in vi duçic h trg gui h s dn phông Tài chInh — K hoach  cap 
huyn, Phông Tài chinh - Ké hoach  các huyn, thành phô can ci Dr toán dã 
du?c giao tr dâu nàm, cap ho tr kinh phi cho các dGn vj bang hInh thuc !nh 
chi tiên qua Kho bc nba nuâc theo quy djnh. 

1.2. Quy& toán nguôn h trq: 

- Dôi vth dir an do các S ngânh lam d.0 mi: Kt thñc nàm ngân sách, 
các u tong h9p quyêt toán kinh phi cüng vOi quyêt toán nàm ngân sách theo 
quy djnh 

- Dôi vói dir an cp huyn lam du mi: Phông Tài chInh — K hoach các 
huyn, thành phô quyet toán nguon von h trq vào quyêt toán ngân sách các 
huyn, thành phô hang näm, dông thi tOng hp quyêt toán kinh phi cüng vOi 
quyêt toán ngân sách huyn, thành phô theo quy djnh. 

3. TrInh tiy, thu tyc thanh, quyt toán cc khoãn ho trq quy dlnh  ti 
tai Diu 7, Diu 8, Diu 12 Ngh quyt s 08/2019/NQ-HDND, khoãn 3, 4, 5 
Diu 1; khoãn 1, Diu 12a, Ngh quyt S6 15/2021/NQ-HDND. 
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Vic quán 1 và thanh toán các ngun vn h trq du tu cci so ha tng thirc 
hin theo quy djnh quãn 1, thanh toán von dâu tu công, cii the nhu sau: 

a) Thành phn h sa h trg thanh toán vn h trçc du Ui: Nhá du ti.r gOi 
Kho bac  nhà nirOc noi mO tài khoân thanh toán von dâu Ur 01 b ho sc dé nghj 
giãi ngân, thanh toán von ho trçy, thành phân ho s gôm: 

+ Bàn sao van bàn cam kt h trg vn cho du an cüa cp có thârn quyén; 

+ Bàn sao Quy& djnh phân bè vn cüa cp có thm quyên; 

± Giy d nghj thanh toán vn d.0 tu (theo Mu s 11 kern theo Nghj 
dinh so 1 1/2020/ND-CP ngày 20/01/2020 cüa Chinh phü Quy dinh ye thu tiic 
hânh chinh thuc lTnh vixc Kho bac Nba nuOc); 

+ Chrng ti'r chuyn tin theo quy djnh cUa B Tài chInh; 

+ Biên bàn nghim thu cüa hi dng nghim thu (theoMu s 04/HTDT)". 

b) TrInh ti.r thanh toán vn h tra du tu: 

- Nhà du tu thirc hin mO ma s dir an theo theo hixOng dn tai  Thông tu 
so 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 cüa B Tài chInh HuOng dan däng k, 
cap và si:r diing ma so dcm vj có quan h vOi ngân sách. Ho sa dang k mO ma so 
dir an gOi ye Trung tam hành chinh cong tinh Lang Scm hoc dãng k mO ma so 
trixc tuyên. 

- Nba du tu giri Kho bac  nhà nuOc huyn noi mO tài khoãn cp phát v6n 
dâu tu 01 b ho scc dê nghj giâi ngân von ho trq (thành phán quy djnh tgi diem a 
nêu trên). 

- Kho bac  nhà nuOc thirc hin giài ngân vn h trçl theo quy trInh giài 
ngân von dâu tix cong trong vông 3 ngày lam vic tir khi nhn dü ho se.". 

c) Quyt toán vn h trçr: Kt thüc nãrn ngân sách, Phông Tãi chInh —Kê 
hoach các huyn, thành phô quyêt toán nguôn von ho trq vào quyét toán ngân 
sách các huyn, thành phô hang näm, dông thai tong hqp quyêt toán kinh phi 
cüng vOi quyêt toán ngân sách huyn, thành phô theo quy djnh. 

Chu'ong III 
TO CH15C TIIU'C HhIN 

1. Các SO Nông nghip và phát triên nOng thôn, Cong thucmg, Khoa hçc và 
Cong ngh và UBND các huyn, thành phô giao b phn chuyên mon hoc thành 
Ip Hi dông thâm djnh dê thâm djnh các dê nghj ho trg dâu tu theo quy djnh. 

2. Quy& toán các khoãn kinh phi h trçr: 

- Vic quyt toán kinh phi h trç nhà d.0 Ui thuc hiên theo quy djnh cüa 
Lut Ngân sách nhà nithc, các van bàn huOng dan và quy djnh tai  HuOng dan nay. 

- Các khoãn kinh phi con du (nu co) phâi hoàn trà ngân sách nhà nuOc, 
truOng hçip cO nhu câu sO diing phài báo cáo SO Tài chInh xem xét, tong hçp báo 
cáo UBNID tinh xO 1 theo quy djnh. 
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3. Hi.ràng dn nay thay th Huâng d..n lien ngành s 609/1-IDLN-SKI-IDT-
STC-SCT-SNN&PTNN-SKHCN-CNNT-INN ngày 27/4/2020 cüa lien ngành: S& 
Ké hoch và Dâu tt.r - Sâ Tài chmnh - Si Cong thucing - Sà Nông nghip và Phát 
triên nông thôn - So Khoa h9c và Cong ngh - Chi nhánh Ngàn hang NhànuOc 
tinh ye trlrih tir, thu tiic, ho so thirc hin chInh sách dtc thu khuyên khIch dâu tti, 
phát triên hqp tác, lien kêt san xuât và tiêu th san phãm nông nghip, nông thôn 
trên dja bàn tinh Lang Scm giai don 2020-2025 theo Nghj quyét so 08/2019/NQ-
HDND ngày 10/12/2019 cüa HDND tinh. 

Trong qua trInh t chirc thrc hin có gI vuOng mc, nhà d.0 tir, cci quan lien 
quan can kip thi báo cáo ye SO Kê hoach và Dâu ttx dé xem xét, diêu chinh, bô 
sung kjp th&i./. 
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