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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI

Số: 56/2013/QĐ-UBND

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

         Lào Cai, ngày 20 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trang trại, 

cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung  
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ 
sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2014 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 208b/TTr-SNN 
ngày 20/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách hỗ trợ phát 
triển trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và 

PTNT, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng
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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI

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

QUY ĐỊNH
Về chính sách hỗ trợ phát triển trang trại,  

cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung  
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 56/2013/QĐ-UBND ngày 20 /12/2013  
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
l. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về chính sách hỗ trợ phát triển 

trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2015.

2. Đối tượng áp dụng: Các trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp (trâu, bò, lợn 
và gia cầm); cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh đáp ứng các 
tiêu chí và quy định hiện hành của Nhà nước đối với từng loại cơ sở tương ứng, đảm 
bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với 
quy hoạch tổng thể của ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2010 - 2015 thì được hưởng chính sách hỗ trợ 
kinh phí cho các nội dung xây dựng cơ sở vật chất; tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật 
chăn nuôi, thú y; xúc tiến thương mại; xử lý vệ sinh môi trường.

Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ
1. Đối với trang trại chăn nuôi:
Các tổ chức, cá nhân khi có trang trại chăn nuôi đáp ứng được các yêu cầu theo 

quy định hiện hành về đăng ký, sản xuất theo mô hình trang trại thì được thụ hưởng 
các nội dung hỗ trợ: Xây dựng cơ sở vật chất; tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật chăn 
nuôi, thú y; xử lý vệ sinh môi trường, giống mới, cụ thể:

a) Đối với các trang trại đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận trang trại và đang hoạt động ổn định thì được hỗ trợ 15 triệu đồng/
trang trại;

b) Đối với các tổ chức, cá nhân đang chăn nuôi tập trung nhưng chưa đủ điều 
kiện để công nhận là trang trại chăn nuôi thì được hỗ trợ một phần kinh phí để hoàn 
thiện các tiêu chí công nhận trang trại chăn nuôi, mức hỗ trợ không vượt quá 30 triệu 
đồng/trang trại;

c) Đối với các tổ chức, cá nhân xây dựng mới trang trại được hỗ trợ một phần 
kinh phí làm chuồng trại, vệ sinh môi trường, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, mua giống 
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mới. Mức hỗ trợ không vượt quá 50 triệu đồng/trang trại.
2. Đối với cơ sở chăn nuôi công nghiệp:
Đối với các Hợp tác xã, doanh nghiệp chăn nuôi lợn nái trên 600 con/năm, chăn 

nuôi lợn thịt trên 3.000 con/năm; chăn nuôi gia cầm sản xuất giống 20.000 con/tháng 
hoặc nuôi gia cầm thịt với quy mô thường xuyên từ 30.000 con/lứa (gọi chung là cơ 
sở), được hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp nhận và chuyển 
giao kỹ thuật, xúc tiến thương mại, vệ sinh môi trường. Mức hỗ trợ không quá 10% 
định mức đầu tư, nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng/cơ sở.

3. Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung:
Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được hỗ 
trợ kinh phí để đầu tư trang thiết bị, vệ sinh môi trường cho từng dự án cụ thể: Dự án 
dưới 10 tỷ đồng, định mức hỗ trợ tương ứng tối đa là 10% theo tổng mức đầu tư/1 cơ 
sở; Dự án từ 10 tỷ đồng trở lên định mức hỗ trợ tương ứng tối đa là 10% theo tổng 
mức đầu tư và không quá 02 tỷ đồng/1 cơ sở.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách
Kinh phí hỗ trợ cho chính sách khuyến khích phát triển trang trại, cơ sở chăn 

nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2014 - 2015 được tổng hợp lồng ghép các nguồn vốn: Ngân sách 
Nhà nước thông qua các chương trình như: Đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển thương 
mại - dịch vụ; các dự án phát triển, vốn ODA và các nguồn vốn khác có tính chất 
như ngân sách.

Tổng kinh phí thực hiện 19.145 triệu đồng. Trong đó: Năm 2014 là 10.250 triệu 
đồng (nguồn kinh phí lồng ghép các chương trình 5.250 triệu đồng, ngân sách tỉnh 
5.000 triệu đồng); năm 2015 là 8.895 triệu đồng (nguồn kinh phí lồng ghép các 
chương trình 5.250 triệu đồng, ngân sách tỉnh 3.645 triệu đồng).

Điều 4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2015.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn của liên 

ngành về thực hiện nội dung chính sách nêu trên. Yêu cầu nội dung hướng dẫn phải 
đúng quy định pháp luật, dễ thực hiện, rõ về trình tự, thủ tục cấp phát, thanh quyết 
toán nguồn kinh phí hỗ trợ; tránh gây phiền hà cho đối tượng được hỗ trợ.

b) Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của các huyện, phối hợp với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch số lượng trang trại, cơ 
sở chăn nuôi tập trung và kinh phí hỗ trợ cho từng huyện.

c) Đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách nêu trên 
về UBND tỉnh.
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2. Sở Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các huyện để triển khai thực 
hiện chính sách;

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản 
hướng dẫn của liên ngành về thực hiện nội dung chính sách nêu trên. Thực hiện cấp 
phát kinh phí, thanh quyết toán kinh phí theo quy định; thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện kinh phí theo quy định tại Điều 2 Quy định này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND 
tỉnh bố trí kinh phí để các huyện, thành phố triển khai thực hiện chính sách đảm 
bảo hiệu quả.

4. UBND các huyện, thành phố:
a) Phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các xã lựa chọn những địa điểm, các tổ chức, 

cá nhân hộ có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký đầu tư xây dựng trang trại, cơ sở 
chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung.

b) Quyết định hỗ trợ kinh phí cụ thể cho từng trang trại; nghiệm thu, hoàn chỉnh 
hồ sơ, thủ tục cấp phát, thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước và 
hướng dẫn của liên ngành. Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn 
diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật trong việc quyết định mức hỗ trợ kinh 
phí cho các trang trại trên địa bàn quản lý.

c) Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
tổ chức, cá nhân được giao đất, thuê đất đầu tư các khu trang trại, cơ sở chăn nuôi tập 
trung. Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, căn cứ vào điều kiện cụ thể của huyện để đề 
xuất ban hành chính sách hỗ trợ phát triển trang trại chăn nuôi tập trung của huyện.

d) Đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để các ngành có liên quan kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn huyện; định kỳ hàng quý báo cáo 
kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn 
vị phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng


