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QUYET D!NH 
Phê duyt Churong trInh h trçr phát triên kinh t tp th, hQ'p tác Xã 

trên dla  bàn tinh Quãng TrI  giai doin 2022-2025 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR 

Cán c& Lut T cht'c chInh quyn dja phitcing ngày 19/6/2015; Lut tha 
dói, bó sung mç5t so diêu cza Luçt To ch&c ChInh phi và Lut TO ch&c chinh 
quyên djaphu'cing ngày 29/11/2019, 

Can c& Luçt Hop tác xâ ngày 20/11/2012; 

C'án c& các Nghj djnh cza ChInh phi: si 193/2013/ND-CT ngày 
21/11/2013 ye quy dinh chi tiêt mót so diêu cia Luát Hop tác xà; sO 
107/2017/ND-CT ngày 15/9/2017 ye tha dOi, bO sung mt sO diêu cña Nghj djnh 
so 193/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cla ChInh phi quy a'jnh chi tiêt m5t so 
diéu cza Luçt Hop tác xã, sO 77/2019/ND-CT ngày 10/10/2019 ye TO hçrp tác, 

2àn ci các Quylt djnh cza Thñ tu'ó'ng ChInh phz: sá 1804/QD-TTg ngày 
13/11/2020 phê duyt chuv'ng trInh ho trçr phát tniên KTTT, HTX giai dogn 
202 1-2025; sO 340/QD-77'g ngày 12/3/2020 phé duyt Chiên lwctc phát triên 
KTTT, HTXgiai dogn 2021-2030; so 1318/QD-TTg ngày22/7/2021 phê duyt 
kê hogch phát tnién KJ'Fi HTX giai dogn 2021-2025; so i 719/QD-7Tg ngày 
14/10/2021 phê duyt Chirong trInh MTQG phát triên kinh té - xà hç3i vIrng dOng 
bào dan t5c thiêu sO và mien nu'i giai dogn 2021-2030, giai dogn 1 tir 2021 den 
2025,' sO 90/QD-TTg ngày 18/01/2022 phê duyct Chuv'ng trInh MTQG Giám 
nghèo ben vihig giai dogn 2021-2025; so 263/QD-TTg ngày 22/02/2022 phé 
duyçt Chircing trinh MTQG xdy dyng nOng thOn mO'i giai dogn 2021-2025; 

Cänc,' ThOng tu sO' ]24/2021/TT-BTC ngày 30/12/202 1 cña Bç5 Tài chInh 
hzthng dan co ché tài chinh, quán lj., th dyng kinh phi C'hiro'ng tnInh hO trcrphOt 
tnién KIT1 HTX giai dogn 2021-2025 ban hành kern theo Quyêt dfnh sO 
1804/QD-TTg ngày 13/11/2020 cia Thz tu'ó'ng ChInh phi; 

Can ci Nghj quyê't s 21/2022/NQ-HDND ngày 31/5/2022 cia HDND tinh 
ye ban hânh nguyen tàc, tiêu chI, djnh mi'c phán bO vOn ngán sách trung irong, 
vOn dOi &ng ngán sách ct/a phuv'ng và co ché hO trçr thi!c hin chitong trInh 
MTQG xdy dy'ng nóng thón mó'i giai d'ogn 202 1-2025 trén ct/a bàn tinh QuOng 
Tr/; 

C'àn c& Nghj quyét sO 22/2022/NQ-HDND ngày 31/5/2022 cia HDND tinh 
ye ban hành nguyen tác, tiêu chI, ct/nh mi'c phán bO yOn ngán sách nhà nu'O'c 
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trung hn yà hang näm thyc hin Chu'cing trinh MTQG phát triên kinh tê - xã 
hç3i vImg dông bào dan t5c thiéu so và mien nli giai doan 202 1-2030, giai dogn 
I. th' nám 2021 den nám 2025 trên dia bàn tinh Quáng Trj; 

Can ci.Nghj quyé't sO' 23/2022/NQ-HDND ngày 31/5/2022 cia HDND tinh 
ye quy dinh nguyen tác, tiêu chI, cl/nh mzc phán bO vOn ngán sách Trung uv'ng 
và ti l vOn dói thig cia ngán sách cl/a phuvng thec hin Chieong trInh MTQG 
giám nghèo ben vI?ng giai dogn 202 1-2025 trên cl/a bàn Quáng Trj, 

Can ci Nghj quyê't sO' 68/2022/NQ-HDND ngày 18/10/2022 cia HDND 
tinh ye quy cl/nh m&c chi hO trciphát trién KT'JT, HTX trên dja bàn tinh Quáng 
Trj giai dogn 2022-2025 và may vOn diêu l Qu9 ho tnt phát trién HTX tinh 
Quáng Trj den nàm 2025; 

Xét d nghj cia Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dO'c SO' KI hogch và 
Dáu tie tgi TO' trInh sO 124/TTr-SK[I-KTN ngày 11/11/2022. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Phê duyt Chucing trInh h trq phát trin kinh t t.p th, hqp tác xä 
trên dja bàn tinh Quãng Trj giai don 2022-2025. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ, Thu trithng các ban 
ngành, doân the cap tinh, các to chüc chInh trj - xã hi, Lien minh HTX tinh; 
Chu tjch UBND các huyn, thj xà, thành phô và các tO chIrc, các cá nhân có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh  này.I.J- - 

No'i izhin: 
- Nhi.r Diéu 2; 
- TT Tinh üy, TT HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- UBMTTQVN tinh; 
- Các PCVP UBND tinh; 
- Ltru VT, KTTUfl  

Vô Van Hung 
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AN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

.. ) 
CHNG TRINH 

trq phát trin kinh t tp th& Hçrp tác xã 
trên da  bàn tinh Quãng Tr giai doin 2022-2025 

(Kern theo Quyet djnh so  Os'4  /QD-UBND ngàyQUl/1]/2022 cüa UBND tinh) 

I. QUAN DIEM PHAT TRIEN 

1. Phát trin và nãng cao hiu qua hoat dng cüa KTTT là nhim vii cüa Ca 
h thông chInh trj. Phát triên kinh té tp the (viêt tat là Kr/i), hçip tác xã (viêt tat 
là HTX) phài dira trên ni 1%rc cüa to chirc là chInb. Các cap üy Dâng, chInh quyên 
xem day là nhim vii chInh trj quan tr9ng và tr1rc tiêp länh dto, chi dto;tinh xây 
dirng chInh sách ho trg phát triên KTTT, HTX, chi dao  các ngãnh các cap to chirc 
thirc hin, dông thi phát buy vai trO cüa Mt trn to quôc và các to chüc doàn the 
chInh trj trong phát triên K ITI, HTX. 

2. Di mi nhn thüc v phát trin KTTT, tip cn theo hii&ng lty cht 
luçing, hiu qua lam thucc do, không chy theo so luqng. Cüng Co CáC HTX, 
THT hin có; phát triên mth các HTX, THT khi có dü diêu kin. Chü tr9ng phát 
triên KTTT theo huàng gàn san xuât, kinh doanh vói chuôi giá trj san phâm và 
dóng gop thiêt thirc vào phát triên kinh tê, van boa, xa hi, bão v môi trtthng, 
xây dirng cong dOng than thin, van minh, nhât là a khu v1rc nông thôn. Tang 
cixang lien kêt giQa các HTX, hInh thành các hip hOi,  lien hip HTX. Phát triên 
KTTT, HTX phü hçip vâi thirc tin càa tinh, không tao  ra lôi mOn trOng cha, ' 
lai vào Nha nuóc. 

3. Khuyn khIch phát trin bn vüng KTTT, HTX vói nhiu hInh thirc lien 
kêt, hp tác da dng; nhân rng các mô hInh HTX kiêu mói, diên hInh tiên tiên; 
Phát triên KTTT phü hcp vâi quy 1ut khách quan, dra chü yêu vào khoa h9c 
cOng ngh, dôi mai sang tao  và chuyên dôi so, xu huó'ng phát triên và cuc each 
mng cOng nghip lan thu tu; tiêp thu kinh nghim, 1rng ding linh hoat,  hiu qua 
mO hInh thành cong trong ni.r&c và quOc tê, nâng cao näng suât, chat luqng, hiu 
qua và st'rc canh  tranh. Gän vic cüng cO, phát triên HTX vri các Chucing trInh 
MTQG giai don 2021-2025 trên dja bàn, vai yêu câu phát triên nén kinh tê thj 
tii.thng djnh huang xã hOi  chü nghia. 

II. M!JC TIEU PHAT TRIEN 

1. Miic tiêu tng quát 

H trçi, phát trin khu virc KT'TT, HTX cà chiu rng và chiu sâu, trong 
do dc bit chü trong den nâng cao chat luqng hoat dng, ho trg thành viên 
thông qua vic nâng cao nhn thüc càa toàn dan ye KTTT, HTX; dong thai, tang 
cuang näng hrc cüa các to chüc KTTT, HTX nhãm phát huy hn nia vai trO lien 
kêt, hçip tác, ho trçi thành viên và cong dOng khu virc; tang cuang näng hrc canh 
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tranh cüa kinh t h gia dInh, dc bit là kinh t h nông dan trong diu kin ca 
chê thj tnr&ng djnh hung xA hi chü nghia và hi nhp quôc tê. 

2. Muc tiêu ciii th dn nàm 2025 

a) Thành 1p mâi 95-100 HTX, lien hip HTX; 

b) 100% si HTX t chrc, hott dng theo quy djnh cüa Lut HTX; 

c) 60% thng s HTX hoat dng tr loai khá trâ len; 

d) 20% can b quãn 1 HTX t& nghip dai  hçc, cao ding trâ len; 

d) Xây dirng them 15-20 mô hInh t chirc KTTT üng ding Cong ngh cao 
trong san xuât, có san phâm gän vâi chui giá trj, phát triên ben vü'ng; 

e) 20-30% tng s t chirc KTTT có lien kt vói doanh nghip, t chüc 
Km khác; 

III. NOI DUNG CHU'ONG TRINH 

1. H trq thành Ip  mói, cüng c t chüc KTTT, HTX 

a) Di tuqng h trçl: 

- Các HTX thành 1p lien hip HTX; 

- Các HTX sap sep 1i do hp nhât, sap nhp; 

- Ca nhân, h gia dInh, pháp nhân thành l.p HTX. 

b) Diu kiên h tror: 

- Co van bàn d nghj duçc h trçi thành 1p HTX, lien hip HTX; hqp nht, 
sap nhâp HTX; 

- Dam bâo các di&u kin v thành lap, hcip nht, sap nhp theo quy djnh cña 
Lut HTX và các van ban pháp lut lien quan; 

- Các HTX hçp nht, sap nhp có thai gian thành l.p và ho?t dng on djnh 
tôi thiêu 01 näm truâc khi hçip nhât, sap nhQp. 

- Các HTX dâ gop dü vn diu 1 theo quy djnh cña cüa Diu 1 HTX. 

c) Ni dung h trcY: 

- Cung cp thông tin, ti.r vn, t.p hun, ph bin quy djnh pháp 1ut v 
KTTT, HTX trithc khi thành 1p cho sang 1p vien; 

- H trcl, tu vn xây dirng hotc sira dM diu l; hucng dn và thirc hin cac 
thu tiic sap xêp, cUng cô 1i to chirc, hoat dng cUa to chirc KTTT, HTX cho phü 
hçp vri các quy djnh hin hành. 

d) Müc h trq: 

- H trçl theo chi phi phát sinh thuc t (co hóa dcTn, chrng ti'r chi hqp pháp, 
hçip 1). Ni dung chi, mi'rc chi theo diêu 6 Thông tu so 124/2021/TT-BTC ngày 
30/12/2021 cüa Bô Tài chinh hithng dn cor chê tài chInh, quàn 1, si'r ding kirih 
phI Chuang trInh hO trg phát triên KTTT', HTX giai don 2021-2025 ban hành 
kern theo quyêt djnh so 1804/QD-ITg ngày 13/11/2020 cüa Thu tithng Chinh 
phü. 
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- Thành 1p HTX: H tro ti da 25 triu dông dôi v&i các dôi trcYng thuc 
dja bàn các xã dc bit khó khan, 20 triu dông dôi vOi các dôi tuqng thuc các 
dja bàn con 1i; 

- Thành Ip lien hip HTX: H trq ti da 40 triu dông. 

- Hqp nht, sap nhp HTX: H trçl ti cIa 20 triu dông dôi vâi các dôi 
tuçmg thuc dja bàn xã dc biêt kho khàn, 15 triu dông dôi v&i các dôi tugng 
thuc các dja bàn cOn 'ai. 

d) Ngun kinh phi h trçl: Ngn sách dja phuong (kinh phi sr nghip ngân 
sách tinh). 

e) Don  vi chU trI: Lien minh HTX tinh (Co quan Thix&ng trirc Ban chI dao 
Dôi mói và Phát triên KTTT tinh Quãng Trj). 

2. H trq cong tác tuyên truyn, ph bin kin thüc, pháp 1ut và xây 
dting hç thong thong tin dir hçu ye KTTT 

a) Di tuçlng h trg: 

- Các t chi'ic KTTT hott dng trén dja bàn tinh. 

- Các t chüc, cá nhân có nhu c.0 thành 1p và tham gia các t chi'rc KTTT 

- Cong chirc, viên chirc cüa the co quan quàn 1 nhà nuOc v KTTT Va CáC 
to chüc, Ca nhân có lien quan tri1c tiêp den phát triên KTTT. 

b) Diu kiên h tra: 

- T chirc KTTT, don vj, dja phucrng 1p dir toán ngân sách thirc hin Cong 
xây dung h thông thông tin dü 1iu, tuyên truyên, ho trçl ye KTTT, HTX gii 
các cap có thâm quyên thâm djnh, phê duyt theo quy djnh cüa Lut Ngân sách 
nhà nithc và các quy djnh khác lien quan. 

- IJu tiên HTX tham gia Chuong trInh 1ira ch9n, hoàn thin, nhân rng mô 
hInh HTX mâi hiu qua tai  các dja phucing trên cà nuOc giai doan  2021- 2025 
theo Quyêt djnh so 167/QD-TTg ngày 03/02/2021 cüa Thu tuóng ChInh phü 
duçic UBND tinh phê duyt tti quyêt djnh so i 970/QD-UBND ngày 30/7/2021. 

c) Ni dung h trq: 

- T chirc các khóa tp hun, hi nghj, hi thâo, t9a dam, to chuc cuc thi 
tim hiêu ye KTTT, xây drng các phóng sir ye KTTT, HTX, phát dng phong 
trào thi dua trong các to chirc KTTT; 

- Xây dimg, 4n hành và duy tn trang tin din tir (website) ye KTTT, trong 
do có: Thông tin ye thj tru'ng; khoa h9c, cong ngh; trao dôi, tir van pháplut, 
chInh sách; quan h thông tin vói các nuc, các to chirc quôc tê lien quan; kêt nôi 
vOi các trang tin ye däng k) HTX, dào tao  tnrc tuyên, san giao djch din tcr. 

- Xây d%rng Va quàn 1 co so dr 1iu v KTTT kt ni vOi h thng dàng k' 
kinh doanh, báo cáo tài chInh và báo cáo kiêm toán (nêu co). 

d) MOc h trq: 

- Chi ti chüc các khóa tap hun, hi nghj, hôi thâo, t9a dam, t chOc cuc 
thi tim hiêu ye KTTT, xây dirng các phóng sir ye KTTT, HTX, phát dng phong 
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trào thi dua trong các t chüc KTTT: H trg theo chi phi phát sinh thirc tê (có 
hóa don, chirng ti.'r chi hcip pháp, hçip lê). Mtrc ho trq theo Thông tir lien tjch so 
14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 cüa Lien B Tài chInh - Tu Pháp 
quy djnh vic 1p dir toán, quán 1, sir ding và quyêt toán kinh phI ngân sách 
nhà nixic bâo dam cho cong tác phô biên, giáo dc pháp 1ut và chuân tiêp c.n 
pháp 1ut cüa ngi.thi dan tti co si và các quy djnh hin hành khác lien quan, các 
Nghj quyêt cüa I-IDND tinh so 16/2015/NQ-HDND ngày 17/7/2015, sO 
08/201 8/NQ-HDND ngày 18/7/2018 Quy djnh rnirc chi dOi vói Cong tác phô 
biên, giáo diic pháp lu.t, hôa giài a co si và chuân tiêp c.n pháp lu.t cüa ngixai 
dan tai  co sâ trén dja bàn tinh Quang Trj. 

- Chi vn hành và duy tn trang tin din tir v KTTT: Thirc hin theo quy 
djnh tai  Thông tu sO 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 cüa B truang B Tài 
chInh huàng dn müc chi tao  ip thông tin din ttr nhàm duy tn boat dng 
thi.thng xuyên cüa các co quan, don vj si:r ding ngân sách nhà nilâc. 

- Chi quàn l co sâ dui lieu v KTTT kt ni v6i h thng däng k kinh 
doanh, báo cáo tài chinh va báo cáo kiêm toán: Thirc hin theo quy djIIh ye các 
hoat dng üng dung cong ngh thông tin sir diing kinh phi chi th.thng xuyên 
nguôn von ngân sách nhà nuac tai  Nghj djnh sO 73/2019/ND-CP ngày 
05/9/2019 cüa ChInh phü quy djnh quàn l dâu ti.r rng diing cOng ngh thông tin 
si.'r dçing nguOn von ngân sách nhà nuâc. 

d) Ngun kinh phi và mirc h trg: 

- Ngân sách trung uang bão dam 100% cho xây dimg và 4n hành h thông 
website, co s& dü lieu. 

- Lng ghép ngun vn Ngân sách Trung uong (vn slr nghip) thirc hin 
Chucing trinh MTQG xây dirng nông thôn mOi (thiic hin trong pham vi, dOi 
tuçing thuc Chuong trInh MTQG xây dixng nông thôn mâi) cho ni dung to 
chirc các khóa tp huân, hôi nghi, hôi thâo, tça dam, to chüc cuc thi tim hiêu ye 
KTTT, xây dirng các phóng six ye KTTT, HTX, phát dng phong trào thi dua 
trong các tO chic KTTT. 

e) Don vj chü trI: Lien minh HTX tinh (Co quan Thuang trrc Ban chi dao 
DOi mâi và Phát triên KTTT tinh Quãng Trj). 

3.H trçr dào to, bli duOng cho khu vijc KTTT 

a) D& tuqng h tr?: 

- Thành vién, nguai lao dng dang lam cOng tác quãn l, chuyên mon k 
thut, nghip vi cüa các to chac KTTT. 

- COng chirc lam nhim vii quân l nhà nu&c v KTTT tai  các sa, ngãnh cp 
tinh và các phông, ban cap huyn (bao gôm: cong chic chuyên trách và cOng chüc 
kiêm nhiêm). 

- Cong chic, viên chtrc cüa Lien minh HTX tinh, thành viên các hip hi, 
doàn th, t chirc chInh trj - xã hi các cp trên dja bàn tinh. 

b) Diu kiên h6 trçi: 
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- Di.rgc t chirc KTTT, don vj chü quãn cü tham gia dào tao,  bM di.rOng 
nâng cao nghip vii vOi chuyên ngânh phü hcip vth vi tn cong tác và nhu câu cüa 
don vj; dü diêu kiên tuyên sinh cüa Ca s& dâo tao,  bôi duO'ng có näng lc và 
trinh d phü hçip vth khóa h9c. 

- Di vth tnthng hp cü di dào tao  dài  han:  Ngoài vic dáp rng các diu 
kin trên, dOi tuqng dugc ho tr phãi duOi 50 tuôi và cam kêt bang van ban 
lam vic trong khu virc KTTT It nhât gap dôi thai gian tham gia khóa dào tao, 
chju trách thim bôi hoàn kinh phi dào tao  dôi vi Nhà nixc trong trung hp 
không thirc hin cam kêt. 

- Tfu tiên h trçl di tuclng thuc các HTX tham gia Chucing trInh 1ira ch911, 
hoàn thin, nhân rng mô hInh HTX kiêu mâi hiu qua theo Quyêt djnh sO 
167/QD-TTg ngày 03/02/202 1 cüa Thu tt.râng ChInh phü diiçic UBND tinh phê 
duyt tai  Quyêt djnh sO 1970/QD-UBND ngày 30/7/2021; HTX chuyên dOi theo 
Lut HTX näm 2012, HTX tham gia chui giá trj, chtrang trmnh môi xã mt san 
phâm (OCOP), HTX san xuât san phâm irng diing khoa hçc Cong ngh cao; san 
xuât san phâm sach,  san phâm h&u ca, an toàn theo các tiêu chuân nhu VietGap, 
Global Gap,... 

c) Ni dung h trçl: 

- H tr dào tao: 

+ Di vOi thành viên, ngu?ii lao dng cüa t chrc KTTT: h9c phi theo rn1c 
quy djnh cüa Ca s& dào tao;  kinh phi mua giáo trInh cüa khóa h9c; chi phi an, . 

+ Di vOi cong chc, vién chüc cüa các ca quan quãn l nba nuóc ye 
KTTT, Lien rninh HTX tinh, các hiêp hi, doàn the, to chirc chInh trj - xâ hi, 
giâng viên: cap h9c bong dào tao,  nghiên ciru dài han  trong nuóc và nuc ngoài 
ye HTX và các chuyên ngành h trg trirc tiêp cho cong tác quãn 1 nhà nithc ye 
KTTT. H9c bong bao gôm: toàn b kinh phi di 'ai,  tài lieu, giáo trInh, h9c phi, 
bâo hiêm, chi phi An và sinh hoat  theo quy dnh. 

+Chi phi an, theo thai gian thirc t tham gia khóa dào tao;  không qua 05 
nAm dOi vói dào tao  dài  han,  03 nAm dôi vói dào tao  lien thông tr trung cap len dai 
h9c, 02 nAm dOi vôi dào tao  lien thông tir cao dAng len dai  h9c. 

- Bi duöTlg: 

+ Di vài thành viên, ngithi lao dng cüa të chirc KTTT: chi phi di lai tü 
tri s& den ca s& bOi duong (trü ye may bay); kinh phi mua tài lieu cüa chuong 
trInh khóa h9c; các khoán chi phi to chirc, quân l 1&p h9c; thuê hi tnthng; thu 
lao giãng viên; tham quan, khão sat; chi phi An, & theo djnb mc duc áp diing 
tuang tr nhu dOi vôi cong chirc nba nuóc. 

+ Di v&i cOng chtrc, vien ch&c cüa các ca quan quãn l nba nithc KTTT, 
Lien rninh HTX tinh, các hip hi, doàn the, to chrc chinh trj - xA hi, giâng 
viën: Cap h9c bong bOi duâng ngAn han & nithc ngoài (bao gOm: toàn b kinh 
phI di la,  tãi 1iu, giáo trinh, hçc phi, bão hiêrn, chi phi An a vA sinh hoat  theo 
quy djnh cüa ché d tâi chinh hin hành) vâ tO chirc các khóa bôi duang, tp 
huân ngan han  tnong nithc. 
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+ Tin an, tin the phông nghi theo quy djnh cüa HDND tinh tai  Ngh 
quyêt so 14/2017/NQ-HDND cüa I-IDND tinh Quãng Trj quy djnh chê do cOng 
tác phi, chê d chi hi nghj trên dja bàn tinh Quâng Trj. 

+ Các khoân chi phi t chi'rc, quãn 1 1&p hçc, thuê hi truông; thu lao giãng 
viên; tham quan, khão sat: thiic hiên theo quy djnh ye chi to chüc các lcp bôi 
di.rông can b cong chüc, viên chüc tai  Nghj quyêt so 07/201 9/NQ-HDND ngày 
20/7/2019 quy djnh mirc chi dào tao,  bOi dii0ng can b, cong chüc, viên chüc 
trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

d) Müc h trcy: 

-Dàotao: 

+ DM vói thành vien, ngui lao dng cüa to chüc KTTT: 

Ngân sách tinh h trçl h9c phi, tài 1iu h9c tp theo quy djnh cüa cci sâ dào 
tao (tôi da 20 triêu dOnglnàm); 

H trçi kinh phi an 0 cho hoc viên bang 1,5 1n mirc hang ti thiêu vüng/0 1 
khóa dào tao  (mirc hang tôi thiêu vüng can cir theo vüng nai ca sâ dào tao to 
chi'rc thirc hin vic dào tao).  Trithng hgp khóa dào tao  có thai gian dithi 1 tháng 
thi thrc hin ho trg theo so ngày thrc tê tham gia khóa dào tao  (26 ngày/0 1 
tháng). 

+ Dôi vói cong chüc, viên chüc cüa các ccr quan quân 1 nhà nuóc v 
KTTT, Lien minh HTX tinh, các hiêp hi, doàn the, to chüc chinh trj - x hi, 
giâng viên: Thrc hin theo Thông tu sO 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 cüa 
B trithng Bô Tài chinh hi.râng dn 1p dir toán, quân 1' và sü diing kinh phi 
dành cho cong tác dào tao,  bôi duöng can b, Cong chüc, viên chic. 

- Bi ducng: 

+ Di v&i thành viên, nguii lao dng cüa to chüc KTTT 

Ngân sách trung i.rang: Bão dam 100% kinh phi di iai,  t chüc lap h9c Va 
mua tài 1iu h9c tip;  h trq 100% chi phi an a dôi vài các to chirc KTTT nàm 
trong vüng dtc bit khó khän theo quy dlnh  cña pháp lut hin hành (bao gôm: 
cac xa däc bit khó khän, xä biên giâi, xä an toàn khu thuc din dâu tu Chucing 
trInh phát triên kinh té - xä hi, các xã dc bit k.hó khàn vüng dông bào dan tc 
thiêu so và mien nüi, các xã d.c bit khó khàn vüng bãi ngang yen biên và hãi 
dâo); dôi vâi các vüng khác: H trçx 90% dôi vói các to chrc KTTT hoat dng 
trong lTnh virc nông nghip, 80% dOi vâi các to chirc KTTT khác. 

+ Di vai cOng chi.irc, vien chirc cüa các ca quan quân 1 nhà nrnc ye 
KIlT, Lien minh HTX tinh, các hip hi, doàn the, to cht'rc chinh tn - xâ hi, 
giáng viên: Ngân sách Trung isang bào dam 100%; Thirc hin theo Thông tu so 
36/201 8/TT-BTC ngày 30/3/2018 cüa B truang B Tài chinh hithng dan 1p dir 
toán, quãn l yà si~ diing kinh phi dânh cho cOng tác dào tao,  bOi dithng can b, 
cong chac, viên chac. 

- Ni dung chi, müc chi theo Diu 9 Thông tii s 124/2021iTT-BTC ngày 
30/12/202 1 cüa B Tài chinh hurng dan ca che tài chInh, quãn 1, sir diing kinh phi 



9 

Chi.rang trInh h trg phát trin KITI, HTX giai don 2021-2025 ban hành kern 
theo Quyêt djnh so 1804/QD-TTg ngày 13/11/2020 cüa Thu tuóng ChInh phü. 

-' Thii dim h trç: Sau khi kt thiic khóa dào tao, bi disô'ng và duqc c.p 
van bang theo quy djnh (neu co). 

d) Ngun kinh phi h trci: 

-Dàotao: 

+ D,i vâi thành viên, ngixôi lao dng cüa t chüc KTTT: Ngun vn sr 
nghip ngân sách tinh. 

+ Di vth cong chirc, viên chirc cüa các co quan quãn 1 nhà nuâc ye 
KTTT, Lien minh HTX tinh, các hip hi, doãn the, to chi'rc chInh trj - xã hi, 
giãng viên: Ngân sách trung rorng. 

- Bi duong: Ngân sách Trung uong. 

e) Don vi chü trI: Lien minh HTX tinh (Co quan Thithng tr1rc Ban chi dao 
DOi mâi và Phát triên KTTT tinh Quáng Trj). 

4. H trq thu hut lao dng tré v lam vic ti HTX, lien hip HTX 

a) Di tuqng h trçl: nguii t& nghip cao dng, di h9c vâ sau di h9c 

b) Diu kiên h trcl: 

- Tot nghip các ngânh phü hçip vói ngành ngh dang k và nhu cu cüa HTX, 
lien hip HT)(; 

- Không qua 35 tui; 

- Cam kt b.ng van ban lam vic tai  HTX, lien hip HTX it nh.t 05 näm; 
tharn gia thành viên và von gop tai  HTX, lien hip HTX. 

- Các can b thirc hin chinh sách thu hut không thirc hin dung cam kt phãi 
chju trách nhim bOi thung bang 150% tong müc kinh phi Nba nithc ho try. 

- Tfu tiên HTX tham gia Chuong trInh kra chçn, hoàn thin, nhân rng mô 
hInh HTX kiéu m1i hiu qua theo Quyêt djnh so 1 67/QD-TTg ngày 03/02/2021 
cüa Thu tuâng Chinh phü ducic UBND tinh phé duyt tai  Quyêt djnh so 
1970/QD-UBND ngày 30/7/202 1; các HTX, lien hip HTX chuyên dôi theo 
Lutt HTX nàm 2012; HTX, lien hip HTX tharn gia chuôi giá trj, chu'cing trInh 
môi xa mt san phâm (OCOP); HTX, lien hip san xuât san phâm üng dung 
khoa h9c cong ngh cao; san xuât san phâm sach,  san phâm hu co, an toàn theo 
các tiêu chuân nhix VietGap, Global Gap,... 

c) Ni dung: h trçl ti da 02 nguyi/t chrc KTTT/nãm. 

d) Mcrc h trçl: h trg hang tháng bang 1,5 1n luong ti thiu vüng(mrc 
luong tôi thiêu yang can cu theo vüng to chüc KTTT dóng trii sà), thai han  ho 
trçi không qua 36 tháng/ngui. 

d) Ngun vn h tr: ngun sr nghip ngân sách tinh 

- S& Nông nghip và Phát trin nông thOn chü trI ni dung H trçl thu hut lao 
dng tré ye lam vic tai  HTX, lien hip HTX thuc linh virc nông nghip. 
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- Lien minh Hçip tác xà tinh chü tn ni dung H trçl thu hut lao dng tré ye 
lam vic tai HTX, lien hip HTX thuc linh vrc phi nông nghip. 

5.H trçr xóc tin thtro'ng mii, m& rng thj trtr?rng 

a) D& tirclng h trçl: Các t chi.'rc KU 1' hot dng trén tt câ các ngành, 1fnh virc. 

b) Diu kiên h tny: 

- T chirc KTTT có san phm gtn vol chui giá trj, thirc hành san xut 
xanh, OCOP, san phâm hang hóa chü hrc cüa dja phixGng. 

- Ifu tiên HTX tham gia Chiicmg trInh 1ira ch9n, hoàn thin, nhân rng mô 
hInh HTX kiêu mOi hiu qua theo Quyêt djnh so i 67/QD-TTg ngày 03/02/2021 
cüa Thu tuOng ChInh phü duçc UBND tinh phê duyt t.i Quyêt djnh so 
1970/QD-UBND ngày 30/7/2021. 

c) Ni dung h trçl 

- H trcy kinh phi tham gia các hi chç, tniên lam, diên dan trong và ngoài nuOc; 

- ChOng nhn chit luçng, xay drng thixo'ng hiu, nhAn hiu, xut xir hang 
hóa, truy xuât nguôn gôc. 

- H trçr chi phi thuê dja dim và vn hành mt s dim giOi thiu, ban san 
phâm cho các to chirc KTTT ti các dja phucing. 

- Xây drng va trin khai San giao djch thucmg mi din tlr cho các t chirc 
KTTT. 

d) Muc h tror: Müc h trci thuc hiên theo Thông tu s 171/2014/TT-BTC 
ngày 14/11/20 14 cUa B Tài chInh hi.rOng dan cci chê tài chInh ho trg tü ngân 
sáchnhà nuOc dê thirc hin Chuang trInh Xüc tiên thuorng mii quôc gia; Thông 
tu so 1 1/2019/TT-BCT ngày 30/7/20 19 cüa Bô Cong thw:rng huóng dan thirc 
hin hot dng xüc tiên thtrorng mai  phát triên ngo1i thucmg thuc Chucing trInh 
cap quôc gia ye xuc tiên thuang mi và Quyêt djnh 36/2019/QD-UBND ngày 
8/8/2019 cüa UBND tinh ye vic ban hành Quy chê quân 1 và thirc hin 
Chuo'ng trInh xüc tiên thuorng mai  trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

d) Ngun kinh phi: 

- Ngun vn ngân sách Trung hang và vn sir nghip ngân sách Trung uang 
thirc hin Chuang trinh MTQG xây dmg nông thôn mOi:hO tncl kinh phi tham gia 
hi chg, triên lam ti nuOc ngoãi; to chuc din dan K IT!; ho trçi HTX trong vic 
däng k chirng nhn chat luqng, xay dung thuang hiu, nhân hiu, xuât xir hang 
hóa, xây drng và triên khai san giao djch thucing mai  din ti:r (thrc hin trong 
phim vi, dôi tuçlng cüa Chuang tnlnh MTQG xây drng nông thôn mOi). 

- Ngun vn sr nghip ngân sách tinh: H tr kinh phi tharn gia hi ch, 
tnién lam trong nixOc; kinh phi thuê dja diem và vn hành mt so diem giOi thiu, 
ban san phâm cho các to chuc KTTT. 

e) Dan vi chü trI: 

- So Khoa hc va Cong ngh chü trI ni dung h trçi HTX v chrng nh.n chat 
luçing, xây d%rng thuang hiu, than hiu, xuât xü hang boa, truy xuât nguôn gOc. 
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- Lien minh HTX chü tn ni dung h tr HTX tham gia các hi chq, triên 
lam, diên dan trong và ngoài nhiâc; ho tr thuê dja diem và 4n hành mt so 
diem giri thiu, ban san phâm cho các to chirc KTTT tai  các dja phixcing; xây 
drng và triên khai san giao djch thiing mai  din tü cho các to chüc KTTT. 

6. H trq dâu tir kt câu h tang và ch biên san phâm 
a) DOi tucmg h trq: Các HTX hoat dng trong linh virc nông, lam, ngii 

nghip. 

b) Diu kin h tra: 

- HTX dã di vào hoat dng n djnh t6i thiu 01 näm truóc thñ diem dé 
nghj ho trçi; 

- HTX phâi có tt'r 20 thành viên trâ len (trü các xA dc bit khó khan); 

- Dir an du tu kt cu ha tng cüa HTX phãi phü hqp vOi nhu câu san xuât 
kinh doanh, djch vi cüa HTX boat dng trong lTnh virc nông, lam, ngll nghip; 

- HTX phái 1p d xut du t.r dr an gi:ri UBND cp xa xác nhn trtróc khi 
trInh các Ca quan co thâm quyên quyét djnh h trçl; 

- Mi hang miic cong trInh chi dugc h trçl 01 lan; 

- Vic thirc hin các cOng trinh kt cu ha tng và ch bin san phm phãi 
dam bão các quy djnh cüa Lut Dâu tu cOng, Lut Xây drng và các quy djnh 
liênquan. 

- '[Ju tiên HTX tham gia Chuang trInh lira ch9n, hoàn thin, nhân rng mô 
hInh HTX kiêu mâi hiu qua theo Quyet djnh so i 67/QD-TTg ngày 03/02/2021 
cüa Thu ttthng ChInh phü dixgc TJBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 
1 970/QD-UBND ngày 30/7/2021; HTX tharn gia san xuât theo chuôi giá trj (co 
hgp dong lien kêt trong tiêu th san phâm), tham gia chi.rang trInh môi xã mt 
san phâm (OCOP); san xuât san phâm an toàn theo tiêu chuân, chat hrqng nhu 
VietGap, GlobalGap,..; HTX chua duçic h6 trçl theo Quyêt djnh 226 1/QD-TTg 
ngày 15/12/2014 cüa Thu tuó'ng ChInh phü phe duyt Chuang trinh ho trçl phát 
trien HTX giai doan 2015 - 2020; 

c) Ni dung h trçl: 

- Xây drng nba kho, xu&ng phân loai và dóng gói san phm, xi..r&ng sa ch 
- chê biên và mua sam trang thiêt bj phiic vi cho hoat  dng san xuât kinh doanh 
nhäm mang lai  lçii Ich cho cong dOng thành viên. 

- Xây drng cong trinh thüy lçii, giao thông ni dng trong linh virc trng 
trQt, lam nghip (bao gOm: COng, tram  barn, giêng, du&ng ông kênh dan nu'c, 
dp dãng, kênh, be chüa nuóc, cOng trmnh trên kênh và b bao các loai, h thông 
cap nuc dâu mOi phuc vu tuói tiet kim; dung triic chInh giao thông ni dông, 
duvng ranh can hra, dLthng lam nghip). 

- Xây dirng cong trInh ktcu ht tang yang nuôi trng thüy, hãi san bao 
gôm: H thông cap thoát nuóc dâu rnôi (ao, be chira, công, kênh, dung ông cap, 
tiêu nuéfc, tram barn), d bao, ké, du&ng giao thông ni vüng, cong trInh xü l 
nuc thai chung dôi vi vüng nuOi trOng thüy san; h thông phao tiêu, den báo 
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ranh giói khu virc nuoi, h thng neo 1ng be; nâng c.p và phát trin 1ng be 
nuoi trông hái san tp trung. 

- Xây dirng co s& ht tang dn vüng chàn nuôi tp trung: H thng cp 
nithc, cap din, giao thOng, Co s h tang giêt mô tp trung. 

d) Müc h trci: 

- Tng mi'rc h trçi cho t.t câ các ni dung h trq ti milc (c) di.râi 3.000 
triu dông/HTX; trong do müc ho trgxây dirng nhà kho, xtthng phân 1oi và 
dóng gói san phâm, xu&ng so chê - ché biên và mua sam trang thiêt bj phic v11 

cho hot dng san xuât kinh doanh có mirc ho trg tôi da là 600 triu dông/HTX. 

- T l h trcY ngãn sách nhà nisOc: 

+ Thuc hin theo phu luc kern theo Nghj quyt s 21/2022/NQ-HDND 
ngày 31/5/2022 cüa HDND tinh ban hành quy djnh nguyen täc, tiêu chI, djnh 
mirc phân bô von NSTW, vOn dôi ing ngân sách dja ph1.rong và co chê ho trq 
thirc hin Chi.rang trInh MTQG xây drng nông thôn rn&i trén dja bàn tinh giai 
doan 202 1-2025. 

+ Dôi vói các 1oi cong trInh khOng quy djnh ti Nghj quyt so 

21/2022/NQ-HDND ngày 31/5/2022 cüa HDND tinh thI ho trçl nhis sau: HTX 
thuc dja bàn các xa dc bit khó khàn h trq tôi da 90% tôngmüc dâu ttr cüa 
dr an; HTX thuc các dja bàn con 1i mrc ho trçl tôi da 70% tOng mrc dâu tt.r 
cüaduán. 

d) Ngun kinh phi thrc hin: 

- Ngun vn du tu cOng trung hn giai don 202 1-2025 ngân sách tinh; 

- Ngun vn du tix phát trin ngân sách Trung uong thrc hin Chi.rong 
trInh MTQG xây dirng nông thôn mâi (thrc hin trong phim vi, dôi tl.rçmg cüa 
Chi.rong trInh MTQG xây dirng nông thôn mâi). 

e) Don vi chü trI:S& Nông nghip và Phát trin nông thôn. 
A . A A - . a 7. Bo sung von dieu Ic cho Quy ho tr9 phat trien HTX tinh 

a) Di ftrçing h trçi: Qu5 h trçi phát trin HTX tinh 

b) Diu kin h trq: Dam bào các quy djnh, trInh tir, thu tiic quy djnh ti 
diêu 41, diêu 42 Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu cOng. 

c) Ni dung h trq: B sung vn diu l cho Qu h trçl phát trin HTX tinh. 

d) Mrc h trq: B sung vn diu 1 cho Qu h trg phát HTX xã tinh dam 
bão den nãm 2025 müc von diêu 1 dt 20 t' dông theo quy djnh ti Nghj djnh 
so 45/2021/ND-CP ngày 31/3/2021 cOa ChInh phü. 

d) Ngun kinh phi h trq: Ngun vn dâu ti.r cOng ngân sách tinh giai dotn 
2021-2025. 

e) Don vj chü trI: Lien minh Hcp tác xã 
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8. H trq phát trin san xut 
a) Di tt.rqng h trçY: Các HTX hot dng trong 11th virc nông, lam, ngu 

nghip. 

b) Diu kiên h tro: 

- Diu kin h trçi theo quy djnh cüa các Chuung trinh MTQG giai domn 
2021-2025. 

- IJu tiên HTX tham gia Chuong trInh hra chçn, hoàn thin, nhân rng mô 
hInh HTX kiêu mâi hiu qua theo Quyêt djnh so 167/QD-TTg ngày 03/02/2021 
cüa Thu ttr&ng ChInh phü duoc UBND tinh phê duyt tti Quyêt djnh so 
1970/QD-LTBND ngày 30/7/202 1; HTX tham gia san xuât theo chuôi giá trj (co 
hçip dông lien kêt trong tiêu th san phâm), tham gia chi.rcing trInh mi xä mt 
san phâm (OCOP); san xuât san phâm an toàn theo tiêu chuân, chat luçxng nhu 
VietGap, GlobalGap,..; u'u tiên HTX chua ducic ho trçl theo Quyêt djnh 
226 1/QD-TTg ngày 15/12/20 14 cüa Thu tithng ChInh phü phê duyt Chucng 
trInh ho trq phát triên HTX giai doin 2015 - 2020; 

c) Ni dung h trq: thirc hin theo quy djnh cüa các Chung trInh MTQG 
giai dotn 202 1-2025. 

d) Mrc h trçl: müc h trcy thrc hin theo các Chuong trInh MTQG giai 
doan 202 1-2025. 

d) Ngun vn: vn 1ng ghép tir các Chucing trinh MTQG giai dotn 2021-
2025 trên dja bàn tinh, trong do: 

- Vn sr nghip ngân sách Trung ixcmg thirc hin Chucmg trInh MTQG xây 
drng nông thôn mâi (thirc hin trong phm vi, dôi tuqng cüa Chuong trInh 
MTQG xây dijng nông thôn môi); 

- Vn sir nghip ngân sách Trung uong thirc hin Chucing trInh giãm nghèo 
ben vtmg (thirc hin trong phim vi, dOi tugng cüa Chuong trInh MTQG giãm 
nghèo ben vItng); 

- Vn sr nghip ngân sách Trung uo'ng thrc hin Chuong trInh MTQG 
Phát triên KH-XH vüng dông bào dan tc thiêu so vàmién nüi (thrc hin trong 
phm vi, dôi tuçing cüa Chuong trinh MTQG Phát triên KH-XI-I vüng dông bào 
dan toe thiêu sO và mien nüi); 

e) Don vj chü tn: S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 

IV. NGUON KINH PHI DU' KIEN THU'C HIN CHIXcNG TRINH 

1. Kinh phi dr kin thi'c hin chu'ong trInh: Tng kinh phi thrc hin 
Chuong trinh là 72.96 1 triu dông, trong do: 

- Ngun vn du tix cOng ngân sách tinh: 20.000 triu dông 

- Ngun vn sir nghip ngân sách tinh: 7.9 11 triu dng 

- Ngun vn 1ng ghép ti'r các Chuong trInh MTQG: 

+ Chi.rcing trinh MTQG xây dirng nOng thôn mdi: 26.650 triu dng (trong 
do: von DTPT 20.000 triu dông, vOn sir nghip 6.650 triu dông); 
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+ Chucing trInh MTQG giám nghèo bn vting: 3.000 triu tng (vn sir 
nghip); 

+ Chung trmnh MTQG phát trin KT-XH vüng dng bào dan tc thiu so 
và mien niii: 2.000 triu dOng (von sr nghip); 

- Ngun vn NSTW khác: 5.000 triu dng 

- Ngun dóng gop các HTX: 8.400 triu dng 

(Tdng hcrp kinh phi và ngucn vn thyv hin Chuvng trInh giai dogn 2022-
2025 có phi lyc kern theo) 

2. Cor ch thtrc hiên: 

- Ngun vn du ttr cong ngân sách tinh: Ap diing cor ch thirc hin cüa 
Chucing trInh MTQG xây dirng nông thôn mói (nguon von ngân sách dja 
phuang dôi üng thirc hin Chisang trInh MTQG xây dirng nông thôn mói) vâ Ca 
chê theo Quyet djnh sO 1804/QD-TTg ngày 13/11/2020 cüa Thu Tung ChInh 
phi'i. 

- Ngun vn sir nghip ngân sách tinh: Thirc hin theo quy djnh cüa Lut 
Ngân sách nhà nuóc và các quy dnh hin hành. 

-Di vâi ngun vén 1ng ghép tü các Chuang trInh MTQG: thrc hin theo 
cor chê cüa tl'rng Chuang trInh MTQG giai doin 202 1-2025 và cor chê theo quyêt 
djnh so 1804/QD-TTg ngày 13/11/2020 cüa Thu Turng ChInh phü. 

V. TO CHtC TH1C HIN 

1. S& K hoch và Du tu' 

- Chu trI, phM hap vâi các su, ngành lien quan tham miru, hu&ng dn thirc 
hin Chuang trInh. 

- Tham muu UBND tinh bé trI kinh phi dtu tu phát triên, lông ghép nguôn 
von dâu tu phát triên các Chuang trInh MTQG dé thc hin. 

- Theo dOi, tng hap và dinh k' báo cáo UBND tinh v tin d, két qua 
thirc hin Chixang trInh. 

2. S& Tài chInh: Hang nAm, can cü vâo khâ näng can dôi ngân sách và trên 
co s dê xuât cüa các ca quan, dan vj duçc giao nhim v1r, tham muu UBND 
tinh phuang an bô trI kinh phi sir nghip ngân sách tinh, nguOn von sr nghip 
thirc hin các Chuang trmnh MTQG d thirc hin. 

3. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 

- Chü trI thirc hin mt s ni dung cüa Chuorng trInh theo milc III (ni 
dung Chuang trInh). 

- Tong hap nhu cu kinh phi thirc hin các ni dung chü trI, giri S Ké 
hoch và Dâu tu, S& Tài chinh, S& Lao dng, Thuang binh và Xâ hi, Ban Dan 
t)c, Lien mirth HTX d tng hçip chung. 

- Hithng dn t chirc thirc hin các chInh sách phát trin KTTT, HTX trong 
linh virc nOng nghip, Chuang trInh MTQG xây dirng nOng thôn msi. 
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- Xây dirng, tng hçp, theo dOi k hoach giai doin 5 näm và hang näm 
Chi.icng trInh MTQG xây drng nông thôn mâi, trong do can dôi, bô trI îü nguôn 
von dê thirc hin Chuong trInh. 

4. Sr Lao dng, Thu'o'ng binh và Xã hi 
- Hithng dn t chrc thi.xc hin các chInh sách phát trin KTTT, HTX thuc 

Chwing trInh MTQG giãm nghèo ben vthig. 

- Xây drng, tng hcip, theo dôi k hoach giai dotn 5  näm và hang näm th?c 
hin Chuo'ng trmnh MTQG giãm nghèo ben vftng, trong dO can dôi, bô trI dü 
nguôn von dê thirc hin Chrcrng trInh. 

5. Ban Dan tôc 

- Hi.rOng dn t chirc th%rc hin các chInh sách phát trin KTTT, HTX thuc 
ChuGng trInh MTQG phát triên kinh tê xã hi vüng dOng bào dan tc thiêu so và 
mien nüi. 

- Xây drng, tng hçip, theo dOi k hoch giai don 5 näm và hang nãrn thirc 
hin Chwing trinh MTQG phát triên kinh te xã hi vüng dông bào dan tc thiêu 
so va mien ni, trong do can dôi, bô trI dü nguôn vOn dê thirc hin Chiicing trInh. 

6. S& Khoa hQc và Cong ngh 

- ChO trI thirc hin mt s ni dung cüa Chizang trInh theo miic III (ni 
dung Chixcrng trInh). 

- Tng hçcp nhu cu kinh phi thirc hiên các ni dung chü trI, gui SO Kê 
hoach và Dâu tu, SO Tài chinh, SO Nông nghip và Phát triên nông thôn, SO Lao 
dng, Thwing binh và Xã hi, Ban Dan tc, Lien minh HTX dê tong hçip chung. 

- ChO trI, phi hgp các SO, Ban, ngành lien quan d xut dt hang các 
nhim vii khoa hçc cong ngh; ho tr dOi rnOi cong ngh, chuyên giao cOng 
ngh tiên tiên vào san xuât cOa các HTX, nhât là cOng ngh chê biên, bào quân 
nông  san, thirc phâm, duqc lieu. 

- H tro, huOng dn các thu tue v sO hüu cOng nghip (than hiu tp the, 
nhân hiu chüng nhn, chi dn dja 1g...) áp diing tiêu chuân, quy chuân; chü'ng 
nhn hçip chuânlhcip quy; xây dirng, áp dung các h thông quân 1, các  cong cii 
dê cai tiên nâng cao näng suât chat luçmg. 

- Chü trI phi hçp vOi các sO, ngành và các  dan vj lien  quan huOng dn,  h 
trçl các HTX dãng k, xác 1p quyên sO hru trI tue;  huOng dan dàng k ma sO 
ma vch, ghi nhãn hang hóa và cOng bO tiêu chuân chat luçing san phãm. 

7. Các sir, ban, ngành lien quan: Can cu chuc nãng, nhirn vi cüa sO, 
ngành mInh, chü dng xây drng kê hotch, giãi pháp hO trg phát trién KTTT  giai 
doan 202 1-2025 và  to chüc triên khai thuc hiên. 

8. Lien minh Hqp tác xã tinh 
- Chü trI thirc hin mt s ni dung cOa Chuang trInh theo mc III (ni 

dung Chuang trInh). 
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- Tng hqp nhu cu kinh phi thirc hiên các ni dung chü trI, gui Sâ Ké 
hoch và Dau tii, Sâ Tài chInh, S& Nông nghip và Phát triên nông thôn, S& Lao 
dng, Thuang binh và Xã hi, Ban Dan tc dê tong hçip chung. 

- Quãn 1 có hiu qua Qu5 h trçi phát trin HTX; thirc hin vic rà soát mô 
hInh hot dng, co câu to chüc, b may cUa Qu5 ho trçi phát triên HTX; tham 
miru UBND tinh phuang an sap xêp 'a mô hInh hot dng, quy ché hoat dng 
cüa Qu5 ho trçi phát triên HTX theo quy djnh tti Nghj djnh so 45/2021/ND-CP 
ngày 31/3/2021 cüa Chinh phü. Lông ghép nguôn von Qu h tr phát triên 
HTX dê thirc hin có hiu qua các chInh sách cña Chuang trmnh. 

- Can cir chirc näng nhim v11 cüa mInh, chU dng ph& hqp vOi các dun vj 
chü trI thirc hin các chirih sách h trg (S Nông nghip và Phát triên nông thôn, 
Si Khoa bce và Cong nghê), các dja phuong và các dan vj có lien quan dê to 
chüc triên khai thirc hin hiu qua Chuong trInh. 

- Chü dng phi h9p vói các Ca quan lien quan và Ban chi dao Di mi và 
Phát triên KTTT tinh dê triên khai thuc hiên các chInh sách h tro KTTT và báo 
cáo Ban chi dto, Trisâng Ban chi dao  theo quy chê lam vic. 

- Tham mu'u UBND tinh xay dirng phuung an chuyn dôi mô hInh hot 
dng Qu phát triên HTX phü hqp vád quy djnh. 

9. Mt trn To quc Va CáC T chü'c ChInh trj xã hôi: Dê nghj Uy ban 
M.t trn To quôc tinh và các to chüc chinh trj xã hi can cr vào chuc nàng, 
nhim v cüa to chuc mInh triên khai 4n dng phát triên KflT, diia ni dung 
phát triên K]ITT vào trong hoat dng thu&ng xuyên cüa to chuc mInh; To chuc h 
trcl cho các thành viên tharn gia KTTT, HTX, lam tot cong tác tuyên truyên, pho 
biên chInh sách pháp 1ut ye KTTT, HTX cho can b, hi viên và vn dng quân 
chiing Nhân dan phát huy vai trô lam chü cüa nhân dan trong các to chic nay. 

10. UBND các huyn, thành ph, thi xä 

- Tng hçp thu cu h trci tiir ngân sách trung uong, ngân sách tinh theo các 
ni dung cüa Chuong trInh, gui các Co quan chü trI ni dung và S& Kê hoch và 
Dâu tu, S Tài chInh, Lien minh HTX dé tong hp chung trong kê hoch trung 
hn và hang näm. 

- Xây drng k hoch trin khai thirc hin Chuong trIth trên dja bàn; tuyen 
truyên phO biên rng rãi các chü truong, chInh sách h trci cUa chuong trInh; ho 
trçY các to chuc, cá nhân thuc dôi tuqng ho trq dam bão các dieu kin dé duc 
ho trçc tü Chuang trInh./. 
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DIX KIEN KINH 

Kern theo q 

CHU'ONG TRINH HO TRQ PHAT TRIEN KTTT, HTX 
AN T!NH GIAI DO1LN 2022-2025 
D-UBND ngày/11/2O22 cia UBND tinh Quáng Tn) 

DVT: triu don 

TT Ni dung h trçr i ong 

Von sir nghip 

v Oil 

doi 
ü'ng 

HTX 

Ghi chil 
Tong 

Chtrong 
trInh 

MTQG 
xay 

dyng 
NTM 

Von 
DTPT 
NS tinh 

Tong 

Chtrong 
trInh 

MTQG 
Giãm 
nghèo 
ben 

vtrng 

Chirong 
trinh 

MTQG 
PTKTXH 
vüng dan 

tôcvà 
MN 

ChLrong 
trInh 

MTQG  
A xay 

di1rng 
NTM 

Von 
SN NS 

tinh 

Von 
SN 

NSTW 

TONG 72.961 40.000 20.000 20.000 24.561 3.000 2.000 6.650 7.911 5.000 8.400 

Thành 1p mOi, hçp 
nht, sap nhtp HTX, 
lien hip HTX 

2.280 0 2.280 2.280 

2 

H trçY cong tác 
tuyên truyên, ph 
biên kin thüc, pháp 
1ut và xây dimg h 
thng thông tin d 
1iu ye KTTT 

2.350 0 2.350 650 700 1.000 

Ni dung 
thành phân s 
03 thuc CT 
NTM 

3 
H trçi dào tio, bi 
diiông cho khu vrc 
KTTT 

6.298 0 6.298 1.000 2.000 1.298 2.000 

Tiu d an 1 
thuc dir an 4 
CT GNBV; 
ni dung thành 
phn s 03 
thuc CT 
NTM 
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4 
H trçi di.ra lao dng 
trêvêlãmviêctaitô 
chüc kinh tê tp the 

2.633 0 2.633 2.633 

Xüc tien thixong mai, 
mc r9ng th tri.rcYng 

4.000 0 4.000 1.000 1.000 2.000 

Ni dung 
thành phAn s 
03 thuçc CT 
NTM 

6 
H trçi dAu tu kt cu 
hi tang và ché biên 
san phâm; 

42.000 33.600 20.000 13.600 0 8.400 

7 
B sung vn diu l 
cho Qu ho trç phát 
triên HTX tinh 

6.400 6.400 6.400 0 

8 
Hotrçi phat trien san 
xuat 7.000 0 7.000 2.000 2.000 3.000 

Tiu dir an 2 
thuc dir an 3 
Chi.rng trInh 

PTKTXH 
ving dan tc 

miénn(iidirán 
2 CIrnong 
trInh Giám 
nghêo, ni 
dung thành 
phân so 3 
thuc CT 

NTM. 
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