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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 32/2013/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              TP. Lào Cai, ngày 20 tháng 12 năm 2013
 

NGHỊ QUYẾT
Về cơ chế hỗ trợ chuyển đổi diện tích trồng rau an toàn 
trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật ban hành hành Văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND ngày 

03/12/2004;
Xét Tờ trình số 307/TTr-UBND, ngày 28/11/2013 của UBND thành phố Lào 

Cai về việc đề nghị phê chuẩn cơ chế hỗ trợ chuyển đổi diện tích trồng rau an toàn 
trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2016; Báo cáo thẩm tra số 06/BC-
BKTXH, ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố 
và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn cơ chế hỗ trợ chuyển đổi diện tích trồng rau an toàn trên 
địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2016, như sau:

1. Đối tượng được hưởng hỗ trợ:
a) Các hộ gia đình, cá nhân tại các xã, phường Vạn Hòa, Đồng Tuyển, Bình 

Minh, Thống Nhất, Cam Đường khi thực hiện chuyển đổi diện tích trồng lúa sang 
trồng rau an toàn chuyên canh.

b) Các hộ gia đình, cá nhân thuộc các thôn: Phìn Hồ, Ú Xì Sung, Làng Mới, 
Pèng, Xéo Tả 1, Xéo Tả 2 - xã Tả Phời khi trồng mới su su (có làm giàn).

2. Định mức hỗ trợ:
a) Hỗ trợ một lần, bằng tiền là 10 triệu đồng/ha (cho 01 vụ sản xuất đầu tiên) khi 

chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng rau an toàn chuyên canh.
b) Hỗ trợ một lần trị giá 12 triệu đồng/ha (bằng giống, phân bón) cho 01 vụ đầu 

tiên khi thực hiện trồng mới su su (có làm giàn).
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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 được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-

2016, kỳ họp thứ 9 thông qua, ngày 18 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực sau 07 ngày 
kể từ ngày thông qua./.    

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Chính


