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Quy dnh dnh mtrc ho trçr dau tu' phat trien ket cau hi tang cac
Hçrp tác xã nông nghip trên dla ban tinh Dk Nông nàm 2020
1191 BONG NHAN DAN TINH OAK NONG
KHOA III, KY HQP THIJ' 9
Can ci'Lut to' ch&c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can cü' Luát ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nam 2015,'
C!án c& Lut hc'p tác xa ngày 20 tháng 11 nám 2012,
Cán ct Nghj djnh sO' 193/2013/ND-CP ngày 21 tháng 11 nàm 2013 czth
ChInh phü quy dfnh chi tiét m5t so diéu cüa Lut hQp tác xà;
Can th Nghj cl/nh so' 107/2017/ND-CP ngày /5 rháng 9 na/n 2017 ci(jr
ChInh phü tha &01, bó sung mç5z' so' diéu cüa Nghf cl/nh sO /93/2013/ND-CP ngà4
21 thang 11 nàm 2013 cua Chinhphu, quy dinh chi tie! mot sO théu cua Luat ho
;
tác xa
Can cii' Thông tu' sO 15/2016/TT-BNNPTNT ngày lOtháng 6 nám 2016
cia Bó NOng nghip và Phát triên nOng thón ye hu'ó'ng dan diêu kin và tiêu
chI htràng thy hO trct dáu tu' phát triên két cáu hg tang dOi vó'i hc'p tác xã
nOng nghip,'
Thy'c hin Quyt cl/nh so' 2261/QD-77"g ngày 15 rháng 12 nàm 20/4 cüa Th1
tu'óng ChInh phi ye phê duyt chuvng trinh hO ti-cr phát triên hcrp tác xâ giai dogn
2015-2020,'
Xét Ta trinh so' 5294/TTr-UBND ngày 05 tháng / / nám 20/9cüa Uv ban
nhán dan tInh ye vic ban hành Ngh/ quyét Quy cl/n/i d/iih mt'c hO trçr dáu tu
phát trién két cáu hg tang các Hp tác xâ nOng nghip trên cl/a bOn tinh Dãk
NOng den nám 2020; Báo cáo thám tra cüa Ban Kinh té - Ngán sách Hçii dOng
nhán dan tinh, ,j kién tháo luçn cia dcii biéu H(5i dOng nhán dan tgi kj) hQp.
QUYET NGH:
Diu 1. Quy cl!nh d!nh mire h trç du tu' phät trin kt cu hi tang
các Hçrp tác xã nông nghip trên da bàn tinh Oak Nông nãm 2020
1. Danh mic và djnh mrc h trçl dAu tu phát triên kêt cu h tang các Hçp ji
tác xâ nông nghip:
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D!nh muc ho tro (%)
Các thôn, bon, buôn,bãn
cIc bit khó khän cüa các
xä yang i, vüng II Va CC
xã dc bit khó khän

TT Danh myc cOng trinh

Các xä, phu'ông, thj
trân con Lii

Ngan sach
trung u'ong

Nguon
von Hop
tac xa

Ngân
sach
trung
tro'ng

Nguon
von Hop
tac xa

Xirâng so ché. bão quán,
chE bin san phArn nông
nghip, Co sâ giêt rnô gia
süc, gia cam tp trung

80

20

70

30

2

Cong trinh k& cu ht tng
vCing nuôi trng thOy san
bao gm; h thng cAp
thoát nuvc du ii& (ao, b
chtra, cng, kênh, dtthng
ông cap, tiêu nuâc, trtm
born), dê bao, kè, dithng
giao thông, cOng trInh xcr
I ntrâc thai chung d6i vIi
vüng nuôi trng thOy san;
h thng phao tiêu, dan
báo ranh gi1i khu vtrc
nuôi, h th&ig neo hng be

80

20

70

30

3

Cong trInh thüy lçii, giao
thông ni dng trong linh
virc trông tr9t. lam nghip

a

C6ng, tram born, ging,
di.ring ng dn nuâc, dp
dâng, kênh, b chra ni.ràc,
cong trInh trCn kCnh và b
bao các Ioai, h thông cAp
ntràc du mi phiic vy tuâi
tit kim

80

20

70

30

b

1)iring trVc chiiih
thông ni dOng

iao

Thrc hin theo Nghi quyêt so 04/2018/NQ-HDND
ngày 02/8/2018 cüa Hi dng nhân dan tinh.

3
C

Du'O'ng ranh can
dung lam nghip

li:ra,

Cong trinh din, nuâc sinh
hot, ch

80

20

70

30

80

20

70

30

phan COfl
lai

80% giá trj
thirc t cong
trinh dt.rGc
cp thtm
quyn phé
duyt dir an
nhung ti da
là 300 trithi
dOng/dçr an

phân cOn
lai

San phoi, nhà kho, ccra
hang vt tr nông nghip

a

San phai

80% giá trj
thirc th cong
trinh throc
cp thtm
quyn phê
duyt nhu'ng
thi cia là 300
triêu
dng/dçr an

b

Nhàkho

80

20

70

30

c

Ctra hang vt tu nông
nghip

80

20

70

30
N
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Trii si tarn vic

80% giá trj
thirc t cOng
trInh ducc
cAp thAm
quyn phé
duyt nhi..rng
t6i cia là 800
triêu
dng/dçr an

phan COfl
li

80% giá trj
thrc t cOng
trmnh duoc
cAp thAm
quyn phê
duyt nhu'ng
téi da là 800
triu
dng/dij iii

M

phân cOn .
li

2. Diu kiên và tiêu chI h trcy:
15/201 6/TT-BNNPTNT ngày
Thuc hin theo Diu 4, Diêu 5 Thông tu
hung d.n
10 tháng 6 nàm 2016 cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn
diu kin và tiêu chI thii hiRing h trq du tu phát triën két câu ht tang dôi vOi
hcip tác xà nông nghip. Trong do, tru tiên h trçi du tu phát triên kt câu h
tng cho hçip tác xâ thirc hin các djch vi cong Ich, hçp tác xä tiêu th san phAm
vâ hçp tác xä gn vi chui giá tr.
so

ye

Diu 2. V chi phi ngân sách nhà ntró'c ho trq
Chi phi ngân sách nhà nuôc h trg dugc tInh trCn ci so giá trj cong trInh
thrc tA dugc cAp có thãm quyn phé duyt.
Diêu 3. Vé quy trInh 1p kê hoch dãu tu'

4
Thijc hin theo quy djnh ti Thông ti! s6 01!2017/TT-BKH ngày 14 tháng
02 näm 2017 cüa B Ké hoch và Du tx huóng dn 1p k hoach du tis cp xã
thçrc hin các chi.rong trInh mvc tiêu qu& gia.
.A

.

I)ieu 4. Kinh phi thyc hiçn
1. Ngun vn Trung trnng phân bô trong Chi.rcnig trInh Miic tiêu quc gia
xây dirng nông thôn mri và ngun vn cüa Hqp tác xã dóng gop.
2. Giao Uy ban nhân dan tinh can di ngun vn Chiio'ng trInh Mçic tiêu
quc gia xây drng nông thôn mM hang näm do Trung 1.rang phân b trmnh Hi
dng nhân dan tinh xem xét, d b trI kinh phi thirc hin theo quy djnh.
Diu 5. T ch&c thrc hin
1. Giao Uy ban nhân dan tinh huóng dn trInh tr, thu tic, thM gian thirc
hin vã các co quan giãi quyt h trq theo Nghj quyt nay.
2. Giao Thng tr1rc Hi dông nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, các
T d?i biêu Hi dng nhân dan vã các dai biêu Hi dng nhân dan tinh giám sat
vic to chirc thirc hin Nghj quyt.
Nghj quyt nay dâ dupe F1i dng nhân dan tinh Dk Nông Khóa III, K'
hpp thr 9 thông qua ngày 11 tháng 12 narn 2019 vâ Co hiu 1rc tr ngày4.tháng
12 nãm 2019.!.

JVoi n/ian:
- UBTV Qtroc hi, ChInh phi;
- Uy ban Tài chInh - Ngân sách ct'ia Quôc Iii;
- Ban Cong tác di biêu;
- Các Bt: KI-IDT, TC. NNPTNT;
- Cc Kim tra vAn bàn QPPL - B hr pháp;
- Thuàng trtrc: Tinh üy, HDND tinh;
- UBND tinli; Doàn DBQII tinh;
- UBM1'I'Q Viét Nain ilith;
- Các Ban HDND tinh;
- Các dal biêu I-IDND tinh;
- Các Ban dang Tinh iy, Truôiig ChInh tn tinh;
- VP: Tnh Ciy, HDND, UBND tinli;
- Các sà, ban, ngành, doàn the ccia tinh;
- I-IDND. IJBND các huyn. thj xA;
- Báo DAk Nông, Dài PT-TH tinh;
- Cong TTDT tinh, Cong báo DAk NOng;
- Trung tam kru tr& tinh;
- Liru: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.
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