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NGHỊ QUYẾT
Về cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng 6 thôn kiểu mẫu

nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2017

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

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Đề án số 08-ĐA/TU ngày 31/12/2015 của Thành ủy Lào Cai, Đề án 

tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXII, nhiệm 
kỳ 2015 - 2020.

Xét Tờ trình số 177/TTr-UBND, ngày 03/6/2016 của UBND thành phố Lào 
Cai về việc đề nghị phê chuẩn cơ chế hỗ trợ xây dựng 6 thôn kiểu mẫu nông thôn 
mới trên địa bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2017; Báo cáo thẩm tra số 
08/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 xây dựng thôn kiểu mẫu 
nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2016-2017 tại 6 thôn 
gồm: thôn Cóc 1, Cóc 2 - xã Tả Phời; thôn Dạ 1, Dạ 2 - xã Cam Đường; thôn Pèng 
2 - xã Hợp Thành; thôn Kim Thành - xã Đồng Tuyển, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế:
a) Đối tượng hỗ trợ: Nhân dân tại 6 thôn kiểu mẫu khi thực hiện một trong 

các mô hình chăn nuôi tập trung đảm bảo quy mô như sau:
- Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, ngựa) lấy thịt thường xuyên từ 50 con trở 

lên.
- Chăn nuôi tiểu gia súc: Chăn nuôi lợn thịt có thường xuyên từ 100 con/năm 

trở lên (không kể lợn sữa), dê thịt từ 200 con/năm trở lên.
- Chăn nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) có thường xuyên từ 1.000 con từ 

7 ngày tuổi trở lên.
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- Nuôi trồng thuỷ sản gắn với dịch vụ: Diện tích mặt nước tối thiểu đạt 
1.000m2 trở lên.

b) Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần bằng tiền mặt định mức 30 triệu đồng/
mô hình.

2. Hỗ trợ làm đường giao thông:
a) Đối tượng hỗ trợ: Hỗ trợ cho nhân dân tại 6 thôn kiểu mẫu trong việc thực 

hiện nâng cấp các tuyến đường ngõ, xóm (chiều rộng mặt đường bê tông tối thiểu 
2m, chiều dày tối thiểu 10 cm).

b) Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 120 triệu đồng/km.
3. Hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng:
a) Đối tượng hỗ trợ: Hỗ trợ cho nhân dân tại 6 thôn kiểu mẫu trong việc thực 

hiện lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường trục thôn.
b) Định mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt để lắp bóng đèn cao áp là 1.200.000 đ/vị trí;
- Hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt để lắp bóng đèn Compact là 600.000 đ/vị trí.
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 
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