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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9 

  
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ - UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 

quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất; 
Căn cứ Quyết định số 53/2007/QĐ - UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành 

quy định chính sách cho vay vốn hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
Sau khi xem xét tờ trình 267/TTr - UBND ngày 26/12/2007 của UBND huyện về phương án 

phát triển chăn nuôi đại gia súc huyện Bát Xát giai đoạn 2008 - 2010 và báo cáo thẩm tra số 
39/BC - BKTXH ngày 26/12/2007 của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện, ý kiến thảo luận của các 
đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân huyện Bát Xát khóa XVI - kỳ họp thứ 9, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 
Điều 1. Phê chuẩn chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2008 - 2010 trên 

địa bàn huyện Bát Xát, với mục tiêu đến năm 2010 phải đưa ngành chăn nuôi trở thành ngành 
chính trong sản xuất nông nghiệp, có sản phẩm hàng hóa lớn để lưu thông trên thị trường góp 
phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trong nông nghiệp nông thôn cụ thể: 

  
1. Tốc độ tăng trưởng: 
- Đàn trâu tăng trưởng bình quân 4%/năm, đàn bò tăng trưởng bình quân 15%/năm. 
 
2. Đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ: 
Các hộ nông dân trên địa bàn huyện tham gia phát triển chăn nuôi đại gia súc. Ưu tiên hộ 

nghèo; hộ thuộc các xã đặc biệt khó khăn; hộ thuộc các xã vùng 3, các thôn bản vùng 3 thuộc 
xã khu vực vùng 2. 

- Mức hỗ trợ: Các hộ nghèo được hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn, các hộ không phải hộ nghèo 
được hỗ trợ 30% lãi suất vay vốn. 

- Nguyên tắc: Các hộ được hỗ trợ giống của ngân sách Nhà nước hoặc của các dự án đầu tư 
về giống thì không được hỗ trợ lãi suất (hộ được đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn Chương trình 
135 giai đoạn 2 được hỗ trợ 80% giá giống, không hỗ trợ lãi suất nếu vay vốn. Hộ được đầu tư 
bằng dự án được hỗ trợ trực tiếp giống nguồn vốn của dự án: Nâng cao năng lực, phòng chống 
buôn bán phụ nữ và cải thiện mức sống cho phụ nữ dân tộc thiểu số không hỗ trợ lãi suất nếu 
vay vốn). 

- Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ lãi suất vay tối đa là 36 tháng, đối với các hộ được hỗ 
trợ tối thiểu 1 con trâu hoặc bò, tối đa 3 con trâu hoặc bò. 

 
3. Nguồn vốn thực hiện: 
Nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của các chương trình dự án. 
Nguồn vốn dân tự huy động. 



Nguồn vốn vay. 
Ngân sách huyện. 
 
4. Nguồn vốn hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các hộ dân mua trâu, bò trong 3 năm: 
Vốn của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ. 
Ngân sách huyện: Hỗ trợ 100% lãi suất cho các hộ nghèo, 30% lãi suất cho các hộ còn lại. 
 
Điều 2. HĐND huyện Bát Xát giao cho 
 
1. UBND huyện cụ thể hoá nội dung Nghị quyết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu 

nêu trên. 
 
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện thường xuyên kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
 
HĐND huyện đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan nhà nước tuyên truyền, hướng dẫn và vận động nhân dân các dân tộc trong 
huyện tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này. 

 
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bát Xát - kỳ họp thứ 9, khoá XVI thông qua ngày 28 

tháng 12 năm 2007./. 
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