
 

 

 

5. Chi hỗ trợ cho kinh tế trang trại 

Trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 

02/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ 

NN&PTNT, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100 

triệu đồng/trang trại. (Riêng đối với trang trại 

lâm nghiệp chỉ hỗ trợ cho các chủ trang trại 

trồng cây gỗ lớn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thủ tục đăng ký 

- Đơn đăng ký thực hiện của chủ vườn, chủ 

trang trại. 

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến quyền sử 

dụng đất/thuê đất. 

2. Hồ sơ hỗ trợ 

- Dự án/phương án sản xuất - kinh doanh. 

- Tờ khai kinh tế trang trại: Mẫu theo quy định 

tại Thông tư 02/2020/TT-BNN&PTNT ngày 

28/02/2020 của Bộ NN và PTNT. 

- Hồ sơ, thủ tục, hóa đơn, chứng từ về cây 

giống, phân bón và hệ thống nước tưới 

(giếng đào, giếng khoan, ống nước, bét 

phun…) 

- Các hồ sơ liên quan khác. 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THĂNG PHƯỚC 
 

HƯỚNG DẪN  

TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT SỐ 29/NQ-HĐND NGÀY 

07/10/2021 CỦA HĐND HUYỆN HIỆP ĐỨC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộ dân, nhóm hộ, THT, HTX có diện tích đất 

canh tác ổn định lâu dài, không tranh chấp, 

không vi phạm pháp luật về đất, về rừng; liên 

kết, thuê đất, có dự án, phương án cụ thể, 

khả thi, ứng dụng khoa học kỹ thuật. 

 

 

 1. Nguyên tắc hỗ trợ 

  - Chủ vườn, chủ trang trại có hộ khẩu tại 

huyện Hiệp Đức, có phương án/dự án sản 

xuất phù hợp với định hướng phát triển sản xuất 
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phù hợp với định hướng phát triển sản xuất 

nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

và được UBND xã, thị trấn xác nhận. 

- Đất sản xuất phải đảm bảo ổn định, lâu dài, 

không tranh chấp, không vi phạm quy định 

pháp luật về đất đai và được UBND cấp xã, 

thị trấn xác nhận.  

- Trường hợp cùng một thời điểm, nội dung 

có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau thì 

đối tượng được lựa chọn chính sách có lợi nhất. 

- Các hộ dân, nhóm hộ, THT, HTX đã được 

đầu tư hỗ trợ trước đây, nếu tiếp tục đầu tư 

và mở rộng ngoài phần diện tích đã được hỗ 

trợ mà đảm bảo theo quy định thì vẫn được 

xem xét hỗ trợ theo Nghị quyết. 

2. Điều kiện hỗ trợ 

a) Đối với kinh tế vườn: Cây ăn quả được 

ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo sản 

xuất, ưu tiên phát triển các loại cây trồng chủ 

lực. Quy mô diện tích đối với vườn nhà từ 

1.000m2 trở lên và vườn đồi, vườn rừng từ 

2.000m2 trở lên. 

b) Đối với kinh tế trang trại: Trang trại đáp 

ứng các tiêu chí quy định tại Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của 

Bộ NN&PTNT. 

 

 

 

3. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ sau đầu tư và 

hỗ trợ 01 lần. 

 

1. Chi phí tập huấn kỹ thuật cho chủ vườn, 

chủ trang trại. Nội dung và mức chi theo 

Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 và Nghị quyết số 05/2020/NQ-

HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam. 

2. Chi hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm 

thông qua hội chợ, triển lãm: Hỗ trợ tối đa 

100% chi phí nhưng không quá 05 triệu 

đồng/lần tham gia (tổ chức trong tỉnh); hỗ trợ 

80% chi phí nhưng không quá 10 triệu 

đồng/lần tham gia (tham gia các tỉnh, thành 

trong nước). Hỗ trợ tối đa 02 lần/năm, kể cả 

tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm 

thông qua hội chợ, triển lãm. 

3. Chi hỗ trợ khuyến khích khâu tiêu thụ sản 

phẩm: Hỗ trợ một lần cho 01 dự án hoặc kế 

hoạch liên kết với mức bằng 5%/tổng giá trị 

thanh lý hợp đồng tiêu thụ nông sản cho 

người sản xuất (chỉ hỗ trợ cho hợp đồng tiêu 

thụ lần đầu tiên) nhưng tối đa 100 triệu đồng  

 

 

 

 

để chủ trì liên kết tiếp tục đầu tư thực hiện 

các nội dung của dự án hoặc kế hoạch liên kết. 

4. Chi hỗ trợ cho kinh tế vườn 

* Đối với nhóm cây trồng chủ lực (Bưởi da 

xanh, Măng cụt, Sầu riêng, Cam, Quýt): Hỗ trợ 

70% kinh phí mua cây giống và phân bón 

hữu cơ; hỗ trợ 50% chi phí khai thác nguồn 

nước (giếng khoan, giếng đào) và hệ thống 

nước tưới tiên tiến (tưới phun tự động hoặc 

bán tự động, tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt), hỗ 

trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/mô hình 

(riêng đối với giếng khoan hỗ trợ tối đa không 

quá 10 triệu đồng/giếng). 

* Đối với cây truyền thống (Bưởi các loại trừ 

Bưởi da xanh, Chanh các loại, Thanh long, 

Dừa, Mít, Ổi, Lòn bon, Mãng cầu, Nhãn, Vú 

sữa, Hồng xiêm, Chôm chôm, Xoài, Cau, 

Chuối): Hỗ trợ 50% kinh phí mua cây giống 

và phân bón hữu cơ; hỗ trợ 50% chi phí khai 

thác nguồn nước (giếng khoan, giếng đào) và 

hệ thống nước tưới tiên tiến (tưới phun tự 

động hoặc bán tự động, tưới tiết kiệm, tưới 

nhỏ giọt), hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu 

đồng/mô hình (riêng đối với giếng khoan hỗ 

trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/giếng). 

 

 

 

III. NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ 
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