
ƯỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VỤ BẢN

CỘNG HOÀ XÃ H ội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

Số: 01/HD-UBND Vụ Bản, ngày 22 tháng 01 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Thực hiên Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của HĐND 
huyện về việc thông qua Đe án khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Vụ Bán

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chỉ tỉêt một số điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết so 70/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện về 

việc thông qua đề án khuyến khích tích tụ ruộng đất, ímg dụng công nghệ cao trong 
sản xuất nông nghiệp;

Uỷ ban nhân dân huyện Vụ Bản hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện hồ trợ 
tích tụ, tập trung ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo 
Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 
huyện như sau:

1. Đối tu'Ọ'ng
- Các tổ chức (doanh nghiệp, họp tác xã), hộ gia đình, cá nhản thụ hirỏng Đề 

án hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 70/NỌ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 
của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Đề án khuyến khích tích tụ, tập 
trung ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 
huyện Vụ Bản.

- Các cơ quan, đơn vị, tố chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình tổ 
chức triển khai thực hiện Đe án.

2. Định mức hỗ trọ’
2,1. Hư trự tích tụ, tập trung ruộng đất.
- Đối với hộ gia đình, cá nhân tích tụ từ 1 ha đất nông nghiệp trở lên bằng hình 

thức “nhận chuyển quyền sử dụng đất”, mức hỗ trơ 50.000.000 đồng/ha.
- Đối với tổ chức (doanh nghiệp, HTX,...):
+ Tích tụ từ 3 ha đất nông nghiệp trở lên bằng hình thức Nhà nước cho thuê 

đât (củ quyết định của cấp có thấm quyền) được hỗ trợ vào năm thứ 2 với mức hỗ 
trợ 50.000.000 đồng/ha, tối đa không quá 500.000.000 đồng/tổ chức.

+ Tập trung ruộng đất từ 5 ha đất nông nghiệp trở lên bằng hình thức “thuê 
quyền sử dụng đất” đối với diện tích đất của dàn, được hồ trợ trong 2 năm đê phát 
triển sản xuất kể từ năm thứ 2 với mức hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha/năm (tống mức hô 
trợ toi đa không quá ỉ .000.000.000 đồng/tố chức, moi năm toi đa không quá 
500.000.000 đồng/tổ chức).
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- Đối với HTX đứng ra tập trung ruộng đất từ 5 ha đất nông nghiệp trở lên 
bằng hình thức “góp ruộng đất” được hỗ trợ kinh phí trong 2 năm đê phát triêi sản 
xuât kê từ năm thứ 2 với mức hô trợ 10.000.000 đông/ha/năm (tông mức hô trợ tôi 
đa không quá 1.000.000.000 đồng/HTX, mỗi năm tối đa không quá 500.000.000 
đồng/HTX).

2.2. Hỗ trợ các dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
Đối với Dự án thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất để đầu tư sản xuất nông 

nghiệp được cơ quan Nhà nưó'c có thấm quyền công nhận là dự án ứng dụng công nghệ 
cao được ngân sách huyện hồ trợ kinh phí với mức 10% tông mức kinh phí được phê 
duyệt khi dự án đi vào hoạt động, tối đa không quá 200.000.000 đồng/dự án.

3. Xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trọ'
3.1. Căn cứ các nội dung của Nghị quyết sổ 70/NỌ-HĐND ngày 19 tháng 12 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên 
quan thông báo rộng rãi trên cổng thông tin điện tử cúa đơn vị mình và các phương 
tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo trực tiếp cho các tổ chức, hộ gia đìr h, cá 
nhân thụ hưởng biết để đăng ký diện tích và kinh phí với UBND các xã, thị trần để 
thực hiện Đề án.

3.2. Trước ngày 30/4/2021, UBND các xã, thị trấn tổng hợp đăng ký từ các tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân thụ hưởng để xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực 
hiện trình UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Tài chính -  Kế 
hoạch) để tổng họp.

3.3. Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính -  Kế 
hoạch tông hợp báo cáo UBND huyện.

4. Lập hồ SO' hỗ trọ'
4.1. Căn cứ kế hoạch, dự toán kinh phi và danh sách các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân đăng ký đê nghị hỗ trợ trình ƯBND huyện. ƯBND các xã, thị trấn thông báo 
cho các tô chức, hộ gia đình, cá nhân thụ hưởng đã đăng ký kê hoạch thực hiện lập 
hô sơ hô trợ vê Trung tâm hành chính một cửa của huyện.

4.2. Hồ sơ hỗ trợ:
a. Đối với hộ gia đình, cá nhân tích tụ bằng hình thức “nhận quyền sử dụng đất”, 

hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của các hộ gia đình, cá nhân thụ hưởng (Cỏ xác nhận 

của ƯBND xã, thị trấn về việc sử dụng đất đúng mục đích).
- Hồ sơ chứng minh việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận 

quyển sử dụng đất, hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực).
- Văn bản chứng minh diện tích khu đất thực hiện tích tụ đảm bảo liền vùng, 

tập trung theo quy định (kèm theo bản đồ trích đo địa chính/trích lục khu đất có xác 
nhận của UBND các xã, thị trấn hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

- Phương án hoặc thuyết minh dự án sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, nuôi 
trồng thủy sản) trên diện tích đất tích tụ.

- Bản sao các chứng nhận về tiêu chuấn chất lượng sản phẩm, an toàn thực 
phâm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kêt bảo đám các quy định
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của pháp luật về tiêu chuẩn chất luợng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch 
bệnh và bảo vệ môi trường.

b. Đối với tổ chức (doanh nghiệp, HTX) dược nhà nước cho thuê đất, hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của các tố chức (doanh nghiệp, HTX)
- Hồ sơ thuê đất (cổ quyết định của cấp có thăm quyền).
- Văn bản chứng minh diện tích khu đất thực hiện tích tụ đảm bảo liền vùng, 

tập trung theo quy định (kèm theo bản đồ trích đo địa chính/trích lục khu đất có xác 
nhận của UBND các xã, thị trấn hoặc cơ quan Nhà nước có thấm quyền).

- Báo cáo thuyết minh dự án sản xuất nông nghiệp.
- Bản sao các chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực 

phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định 
của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch 
bệnh và bảo vệ môi trường.

c. Đối với tổ chức (doanh nghiệp, HTX) thuê quyền sử dụng đất của nhân dân 
hoặc được nhân dân góp ruộng đất, hồ sơ gồm:

.- Văn bản đề nghị hỗ trợ (Có xác nhận của ƯBND xã, thị trấn về việc sử dụng 
đât đúng mục đích).

- Họp đồng thuê quyền sử dụng đất (góp ruộng đất) có thời hạn tối thiểu 5 
năm với các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có công 
chứng.

- Văn bản chứng minh diện tích khu đất thực hiện tích tụ đảm bảo liền vùng, 
tập trung theo quy định (kèm theo bản đồ trích đo địa chính/trỉch lục khu đất có xác 
nhận của UBND các xã, thị tran hoặc cơ quan Nhà nước có thấm quyền).

- Phương án hoặc thuyết minh dự án sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, nuôi 
trồng thủy sản) trên diện tích đất thuê đất, góp đất.

- Bản sao các chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực 
phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định 
của pháp luật về tiêu chuấn chất lượng sản phấm, an toàn thực phấm, an toàn dịch 
bệnh và bảo vệ môi trường.

d. Các dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ (Có xác nhận cua UBND xã, thị trấn về việc sử dụng 

đất đúng mục đích).
- Báo cáo thuyết minh dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Hồ sơ minh chứng cho các nội dung Báo cáo thuyết minh dự án, gồm:
+ Văn bản chứng minh diện tích khu đất thực hiện dự án đảm bảo liền vùng, 

tập trung theo quy định (kèm theo bản đồ trích đo địa chính/trích lục khu đất có xác 
nhận của UBND các xã, thị trấn hoặc cơ quan Nhà nước có thấm quyền).

+ Chứng nhận của CO’ quan Nhà nưóc có thẩm quyền về dự án úưg dụng công 
nghệ cao.

+ Hóa đơn, chứng từ chứng minh vốn đầu tư ban đầu của dự án đảm bảo theo 
quy định.

+ Quy trình sản xuất đưọư sử dụng trong dự án.
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+ Hợp đồng, chúng nhận chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo quy định.
+ Bảng tính toán hiệu quả kinh tế chứng minh lợi nhuận sản xuất; bản sao họp 

đồng, thanh lý hợp đồng bao tiêu sản phẩm hoặc hóa đon, phiêu xuât kho, bán lẻ đôi 
với chủ dự án tự tiêu thụ sản phâm và hóa đơn khác (nêu có).

4.3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
5. Trình tự thẩm định hồ SO’và cấp kinh phí hỗ trợ
5.1. Trong thời gian 10 ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Chủ tịch UBND huyện thành lập Tổ thẩm định đê đánh giá, xem xét các điêu kiện 
hỗ trợ. Tổ chức, hoạt động của Tổ thẩm định; nội dung thẩm định thực hiện theo mục 
6 Hướng dẫn này.

5.2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả 
thẩm định của Tổ thẩm định, phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Chủ tịch UBND 
huyện quyết định cấp kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thụ hưởng 
hỗ trợ theo quy định.

5.3. Trường họp hồ sơ không đủ điều kiện hỗ trợ, trong thời gian 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả thấm định của Tố tham định, Chủ tịch 
ƯBND huyện thông báo bằng văn bản đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thụ 
hưởng chính sách biết, trong đó nêu rõ lý do không đủ điều kiện hồ trợ.

5.4. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ nhưng không còn kinh phí hỗ trợ, 
UBND huyện tổng hợp đề xuất phương án giải quyết, báo cáo HĐND huyện tại kỳ 
họp gần nhất để xem xét quyết định thực hiện theo Nghị quyết của HĐND huyện và 
thông báo tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thụ hưởng chính sách biết.

6. Tổ thẩm định
6.1. Thành phần, số lượng Tổ thẩm định
Tổ thẩm định do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, gồm: Tổ trưởng 

là Lãnh đạo UBND huyện, các thành viên Tố thấm định là đại diện phòng chuyên 
môn của ƯBND huyện và đại diện lãnh đạo ƯBND các xâ, thị trấn thuộc phạm vi dự 
án (trường họp cân thiêt có thê mời thêm các chuyên gia).

6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ thẩm định
a. Xác định đối tượng thụ hưởng của từng nội dung hỗ trợ.
b. Xem xét, đánh giá tính họp pháp, họp lệ của hồ sơ, tài liệu có trong hồ sơ

hỗ trợ.
c. Xem xét, đánh giá các điều kiện cụ thê của từng nội dung hồ trợ.
d. Trường họp xét thấy cần thiết, Tổ thẩm định có thể tổ chức kiểm tra hoạt 

động thực tế; địa điểm, thời gian, nội dung, thành phần kiểm tra do Tổ trưởng Tổ 
thẩm định quyết định; kết quả kiểm tra thực tế đưọc lập thành biên bản.

đ. Kêt quả thâm định được lập thành Báo cáo thâm định, trong đó phải thề 
hiện được các nội dung sau:

- Danh sách tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện hồ trợ; lý do 
không đủ điều kiện hỗ trợ.

- Danh sách tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa đủ điều kiện hỗ trợ; lý do chưa 
đủ điêu kiện hô trợ; kiên nghị với tô chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan liên
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quan đế hoàn thiện hồ sơ, tài liệu cần thiết cho việc xem xét, đánh giá điều kiện hồ 
trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa đủ điều kiện hỗ trợ.

- Danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ 
cụ thể cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; đề xuất với Chủ tịch UBND huyện 
xem xét, cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.

6.3. Cuộc họp của Tổ thẩm định được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên 
Tố thấm định tham gia. Trường hợp xét thấy cần thiết thì Tổ trưởng Tố thẩm định xem 
xét mời tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thụ huửng, thành phần có liên quan tham gia 
cuộc họp đế giải trình những vấn đề chưa rõ. Các nội dung xem xét, đánh giá tại cuộc 
họp được Tố thẩm định thảo luận dân chủ, công khai và quyết định theo đa số.

Trên đây là Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng 
đất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 70/NQ- 
HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện. Trong quá trình 
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh hoặc có những vấn đề chưa phù 
hợp, các cơ quan, đon vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kịp thời gửi ý kiến bằng văn 
bản về phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, 
quyết định./.

Noi nliận:
-  Thường trực Huyện uỷ;
- Thườn*g trực HĐND huyện;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỊCH

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng TTĐT của huyện;
- Lưu: VT.
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