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NGHỊ QUYẾT
Về cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện phát triển 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn 
thành phố Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 178/TTr-UBND, ngày 03/6/2016 của UBND thành phố Lào 

Cai về việc đề nghị phê chuẩn cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa, chất lượng cao trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020; Báo 
cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Xã 
hội của HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện phát triển sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa, chất lượng cao trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2016 - 
2020, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ sản xuất lúa chất lượng cao (cánh đồng lúa 01 giống):
a) Đối tượng hỗ trợ: Các hộ gia đình, cá nhân tại xã Hợp Thành khi thực hiện 

sản xuất lúa chất lượng cao.
b) Định mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ 100% giống cho diện tích 10 ha làm thí điểm sản xuất lúa chất lượng 

cao, định mức 2.800.000 đồng/ha.
- Hỗ trợ kinh phí tập huấn chuyển giao kỹ thuật ứng dụng hệ thống canh tác 

lúa cải tiến với định mức 200.000 đồng/ha cho l00ha cánh đồng lúa 01 giống.
2. Hỗ trợ chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng rau an toàn chuyên canh:
a) Đối tượng hỗ trợ: Các hộ gia đình, cá nhân tại các xã Cam Đường, Tả 

Phời, Hợp Thành khi thực hiện chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng rau an 
toàn chuyên canh.
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b) Định mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ một lần bằng tiền với định mức 10.000.000đồng/ha (cho 01 vụ sản 

xuất đầu tiên) đối với diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng rau an toàn 
chuyên canh.

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng rau an toàn 
cho 10 ha diện tích chuyển đổi với định mức 7.000.000 đồng/1 lớp/1 xã/1 năm.

3. Hỗ trợ diện tích trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP:
a) Đối tượng hỗ trợ: các hộ gia đình, cá nhân tại các xã, phường: Vạn Hòa, 

Cam Đường, Nam Cường khi thực hiện việc sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn 
VietGAP.

b) Định mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ một lần bằng tiền để làm nhà lưới với định mức 15.000.000 đồng/1 

sào (360m2).
- Hỗ trợ tem nhãn, túi nilong đóng gói sản phẩm với định mức 10.000.000 

đồng/l ha cho 02 vụ rau đầu tiên.
- Hỗ trợ tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn 

VietGAP (tài liệu và vật tư các loại), định mức 7.000.000 đồng/1 xã, phường/1 
lớp/năm.

4. Hỗ trợ xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận tập thể vùng chè thuộc 2 
xã Tả Phời, Hợp Thành:

a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ hợp tác, Hợp tác xã sản xuất chè thuộc 2 xã Tả Phời, 
Hợp Thành.

b) Định mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng, bảo hộ 03 nhãn hiệu chúng nhận tập thể 

vùng chè;
- Hỗ trợ kinh phí mua 02 máy hút chân không đóng gói chè mini.
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai giao
1. UBND thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết này.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND thành phố Lào Cai 

giám sát việc thi hành Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khóa XIX, kỳ họp thứ 2 

thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 
8 năm 2016./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mai Đình Định


