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NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất  

nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp  

trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp; 

 Xét Tờ trình số 3528/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên V/v Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo 

cáo thẩm tra của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 
biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết theo quy định của pháp luật.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc

 

-HĐND 

 -

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1109/TTr-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=63&lan=1


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khoá XIV, 

Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ 

ngày 17 tháng 12 năm 2018./. 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Muôn 
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QUY ĐỊNH 

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 

thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 

2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên sử 

dụng nguồn ngân sách địa phương. Đối với các chính sách sử dụng nguồn ngân 

sách Trung ương hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện theo quy 

định của từng chính sách. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 

đơn vị sự nghiệp) tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; người tham 

gia phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

2. Ban Quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới xã/Ban Quản lý 

dồn điền, đổi thửa xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ban Quản lý cấp xã), Hợp tác 

xã nông nghiệp, Ban phát triển thôn, bản có diện tích thực hiện dồn điền, đổi 

thửa. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp 

1. Đối tượng hỗ trợ 

Hộ gia đình, cá nhân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Doanh nghiệp (sản xuất, 

chế biến, kinh doanh) tham gia hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp (gọi chung là các bên tham gia liên kết). 

 Các đối tượng tham gia các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bằng nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt danh mục dự án (hỗ trợ phần còn thiếu và chưa được quy định trong chính 



sách). Ban Quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới xã/Ban Quản lý dồn 

điền, đổi thửa xã, phường, thị trấn, Hợp tác xã nông nghiệp, Ban phát triển thôn, 

bản. 

2. Điều kiện hỗ trợ 

Sản phẩm của các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp của 

các dự án liên kết được hỗ trợ phải gắn với sản phẩm lợi thế và liên kết phải đảm 

bảo quy mô liên kết tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh (ngoại trừ 

liên kết sản xuất rau công nghệ cao). 

Phải có giấy chứng nhận hoặc cam kết đảm bảo 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; khuyến khích sử dụng các sản phẩm công nghệ tiên tiến, 

sinh học, hữu cơ trong sản xuất.  

Liên kết đảm bảo ổn định: Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, 

trồng, khai thác từ 01 năm trở lên, thời gian liên kết tối thiểu 5 năm; đối với sản 

phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm, thời gian liên 

kết tối thiểu 03 năm. 

Dự án hợp tác, liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ phải được cơ quan 

chuyên môn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

3. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân:  

Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu theo các dự án được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, tối đa 03 vụ hoặc chu kỳ sản xuất, cụ thể: Hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua 

giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo. Hỗ trợ tối đa 70% 

chi phí mua giống và 50% chi phí mua vật tư thiết yếu ở địa bàn còn lại. Mức hỗ 

trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/hộ gia đình tham gia 01 dự án. 

b) Đối với Hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, doanh nghiệp: 

Hỗ trợ không quá 100 triệu đồng chi phí mua bao bì, nhãn mác, kiểm định 

chất lượng sản phẩm, khai thác chỉ dẫn địa lí 03 vụ hoặc chu kỳ sản xuất trong 

thời gian hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm. 

Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí làm nhà xưởng, mua máy móc, trang thiết bị 

sơ chế, vận chuyển, bảo quản, chế biến các sản phẩm, nhưng không quá 500 

triệu đồng/dự án; đối với các dự án thuộc Chương trình nông thôn mới được hỗ 

trợ bổ sung tối đa 350 triệu đồng/dự án.  

Hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật công nghệ tưới tiết kiệm nước: Hỗ trợ tối đa 

50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn; hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha.  

Hỗ trợ sản xuất nông sản chất lượng cao (rau, hoa, củ, quả), an toàn thực 

phẩm, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường: Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ 

thống nhà lưới, nhà kính (nhà màng). Mức hỗ trợ tối đa không quá 40 triệu 

đồng/1.000 m
2
 đối với nhà lưới, không quá 100 triệu đồng/1.000 m

2 
đối với nhà 

kính (nhà màng). Hạn mức tối đa không quá 2.000 m
2
/hộ gia đình/cá nhân và 



không quá 5.000 m
2
 đối với các tổ chức, doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ hợp tác. 

c) Hỗ trợ công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai cho Ban Quản lý cấp 

xã, Hợp tác xã nông nghiệp hoặc Ban Phát triển thôn, bản để thực hiện dồn điền, 

đổi thửa tạo vùng sản xuất tập trung, cụ thể như sau: 

Hỗ trợ Ban Quản lý cấp xã: 05 triệu đồng/xã/năm.   

Hỗ trợ tối đa Hợp tác xã nông nghiệp, Tổ hợp tác hoặc Ban Phát triển thôn, 

bản  theo các mức diện tích sau: Từ 03 đến dưới 10 ha hỗ trợ 5 triệu đồng; từ 10 

đến dưới 50 ha hỗ trợ 15 triệu đồng; từ 50 đến dưới 100 ha hỗ trợ 20 triệu đồng; 

trên 100 ha 25 triệu đồng. 

Mức chi công tác chỉ đạo, tuyên truyền áp dụng theo quy định tại Nghị 

quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội 

nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

d) Hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác đo đạc, chỉnh lý biến động hồ sơ 

địa chính; cấp đổi, cấp mới Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ có 

diện tích dồn điền, đổi thửa tạo vùng sản xuất tập trung. Mức chi áp dụng theo 

quy định của Nhà nước. 

đ) Hỗ trợ tiêu thụ, xúc tiến thương mại: Hàng năm hỗ trợ 500 triệu đồng 

cho các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, quảng bá, xúc tiến thương mại đối 

với các sản phẩm sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Điều 4. Hỗ trợ phát triển Chăn nuôi trâu, bò 

1. Hỗ trợ cải tạo đàn trâu, bò địa phương bằng phối giống trực tiếp  

a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

 b) Điều kiện để được hỗ trợ: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi 

trâu, bò đực địa phương đạt tiêu chuẩn và có cam kết nuôi trâu, bò đực giống để 

phục vụ phối giống cho đàn trâu, bò tại địa phương trong thời gian tối thiểu 02 

năm. 

c) Định mức, hạn mức hỗ trợ: Hỗ trợ chủ hộ chăn nuôi trâu, bò đực giống 

03 triệu đồng/con/năm (thời gian hỗ trợ không quá 4 năm). 

2. Hỗ trợ cải tạo đàn bò địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo 

a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

b) Điều kiện để được hỗ trợ:  

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi bò cái sinh sản trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên có nhu cầu thụ tinh nhân tạo. 

Chỉ hỗ trợ cho cơ sở thụ tinh nhân tạo khi tỷ lệ thụ thai đạt từ 70% trở lên 

so với số lượng bò được thụ tinh. 

c) Định mức, hạn mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% tinh bò giống hướng thịt 

Zebu, Nitơ bảo quản tinh, vật tư phối giống (tinh đông lạnh, ni tơ lỏng, găng tay, 

dẫn tinh quản), cước vận chuyển, công phối giống. 



3. Hỗ trợ thiến trâu, bò đực không đủ tiêu chuẩn làm con giống 

a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

b) Điều kiện để được hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trâu, bò đực 

(khu vực thực hiện cải tạo đàn trâu, bò địa phương bằng phối giống trực tiếp/khu 

vực thụ tinh nhân tạo) không đủ tiêu chuẩn làm giống cần thiến. 

c) Định mức, hạn mức hỗ trợ:  

Hỗ trợ cho hộ gia đình có trâu, bò đực địa phương không đủ tiêu chuẩn 

làm giống phải thiến: Mức hỗ trợ 200 nghìn đồng/con.  

Hỗ trợ công thiến bằng phương pháp kìm thiến cho kỹ thuật viên thực 

hiện là 300 nghìn đồng/con. 

4. Hỗ trợ mở điểm thụ tinh nhân tạo mới và đào tạo kỹ thuật viên dẫn tinh  

a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân.  

b) Điều kiện hỗ trợ: 

Đối với điểm thụ tinh nhân tạo: Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố 

(hoặc Trung tâm hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp các huyện). 

Đối với kỹ thuật viên dẫn tinh: Là viên chức thú y cấp huyện hoặc nhân 

viên thú y cấp xã.  

c) Định mức và hạn mức hỗ trợ: 

Đối với mở điểm thụ tinh nhân tạo: Hỗ trợ 100% kinh phí mua mới vật tư 

phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo gồm: bình bảo quản ni tơ, bình ni tơ xách tay 

để đi phối, súng bắn tinh, kìm thiến bò, kính hiển vi,... Mỗi huyện/thị xã/thành 

phố chỉ được hỗ trợ 01 điểm, mỗi điểm chỉ được hỗ trợ 01 lần (trong năm đầu mở 

điểm). 

Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật viên dẫn tinh: Hỗ trợ một lần 100% kinh phí đào 

tạo, tập huấn cho các cá nhân về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc. Mức hỗ trợ 

không quá 8 triệu đồng/01 người sau khi hoàn thành khóa đào tạo có chứng chỉ 

của cơ sở đào tạo. Mỗi điểm được hỗ trợ đào tạo không quá 02 kỹ thuật viên dẫn 

tinh. 

Điều 5. Hỗ trợ thú y 

1. Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm 

a) Đối tượng hỗ trợ: Hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã. 

b) Điều kiện hỗ trợ: 

Hàng năm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thống kê số 

lượng gia súc, gia cầm và đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng dựa trên cơ sở 

thống kê và cam kết sử dụng vắc xin của Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Từ kinh phí được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mua vắc 

xin cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm phòng 

cho gia súc, gia cầm trong địa bàn quản lý.  

c) Nội dung và định mức hỗ trợ: 



Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm cho các đối tượng trên địa bàn 

các huyện, thị xã, thành phố chưa có chính sách quy định hỗ trợ từ nguồn ngân 

sách Trung ương theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, Chương trình Quốc gia 

phòng chống bệnh Lở mồm long móng, cụ thể: 

 Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò: Tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn; tiêm 2 

lần/năm. 

Vắc xin lở mồm long móng tiêm trâu, bò: Tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng 

đàn; tiêm 2 lần/ năm. 

Vắc xin dịch tả lợn: Tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn; tiêm 2 lần/năm. 

Vắc xin tụ huyết trùng lợn: Tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn; tiêm 2 

lần/năm. 

Vắc xin nhiệt thán: Tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn vùng ổ dịch cũ, khu 

vực nguy cơ cao do cơ quan chuyên ngành thú y cấp huyện xác định; tiêm 1 

lần/năm. 

Vắc xin cúm gia cầm: Tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn trong địa bàn 

thành phố Điện Biên Phủ, 12 xã lòng chảo huyện Điện Biên và hộ nuôi gia cầm 

ở các địa phương khác có quy mô đàn từ 500 con trở lên khi có đăng ký; tiêm 2 

lần/năm. 

2. Hỗ trợ tiền công, vật tư, bảo hộ, dụng cụ tiêm phòng, công phun hóa 

chất sát trùng 

a) Đối tượng hỗ trợ: Người trực tiếp tham gia tiêm phòng, phun phòng. 

b) Điều kiện hỗ trợ:  

Hỗ trợ tiền công cho người trực tiếp tiêm phòng, phun phòng sau khi có 

xác nhận của hộ chăn nuôi sử dụng vắc xin và Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Hỗ trợ bằng tiền mặt và vật tư, bảo hộ, dụng cụ tiêm phòng, phun phòng 

cho người tham gia tiêm phòng, phun phòng. 

c) Định mức hỗ trợ: 

Hỗ trợ cho cán bộ thôn, bản, tổ dân phố tham gia tiêm, phun phòng; tiền 

công tiêm phòng; vật tư, bảo hộ, dụng cụ tiêm, phun phòng (bao gồm cả bình 

phun hóa chất). 

Mức hỗ trợ tiền công phun hóa chất: 50.000 đồng/1.000 m
2
 diện tích phun 

hóa chất.  

d) Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sử dụng ngân sách cấp huyện. 

3. Hỗ trợ kinh phí cho chủ vật nuôi có gia súc, gia cầm bị rủi ro (chết) do 

phản ứng sau tiêm phòng vắc xin  

a) Đối tượng hỗ trợ: Chủ vật nuôi có gia súc, gia cầm chết do phản ứng 

sau tiêm phòng vắc xin. 

b) Điều kiện hỗ trợ: Gia súc, gia cầm chết do phản ứng sau tiêm phòng 

các loại vắc xin trong diện hỗ trợ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập 



biên bản xác minh. 

c) Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% giá trị gia súc, gia cầm theo giá thị 

trường tại thời điểm xảy ra rủi ro.  

d) Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sử dụng ngân sách cấp huyện. 

4. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, kiến thức cho viên chức và nhân viên thú y cơ sở 

Hỗ trợ tập huấn 1 lần/năm cho viên chức và nhân viên thú y cơ sở. 

Điều 6. Hỗ trợ sản xuất, phát triển Lâm nghiệp 

1. Hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân chuyển đất nương, đất trống sang trồng 

rừng sản xuất và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên 

a) Đối tượng hỗ trợ: 

Hộ gia đình, cá nhân tham gia chuyển đổi đất nương, đất trống (thực bì 

trạng thái Ia,Ib) thuộc quy hoạch rừng sản xuất sang trồng rừng phải có liên kết 

sản xuất. 

Hộ gia đình, cá nhân tham gia chuyển đổi đất trống có cây gỗ tái sinh 

(trạng thái Ic) thuộc quy hoạch rừng phòng hộ sang thực hiện khoanh nuôi xúc 

tiến tái sinh rừng tự nhiên. 

b) Điều kiện hỗ trợ: Hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất nương, đất 

trốngđã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp diện tích đất 

đăng ký trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên chưa có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận 

không có tranh chấp. 

c) Mức hỗ trợ: Ngoài mức hỗ trợ từ các chính sách bảo vệ và phát triển 

rừng hiện hành của Trung ương; ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung mức cụ thể: 

 Đối với trồng rừng sản xuất hỗ trợ 2,5 triệu/ha/năm, thời gian hỗ trợ: 4 năm. 

Đối với khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên hỗ trợ 2,5 

triệu/ha/năm, thời gian hỗ trợ: 6 năm. 

2. Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ giao khoán lần đầu đối với trồng rừng sản xuất, 

khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung và bảo vệ rừng 

a) Đối tượng hỗ trợ: Chủ đầu tư công trình lâm sinh. 

b) Điều kiện hỗ trợ: Có hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt. 

c) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50.000 đồng/ha. 

3. Hỗ trợ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng 

và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên 

a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng. 

b) Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng có đăng 

ký trồng rừng trên đất được quy hoạch rừng sản xuất, phòng hộ; khoanh nuôi 

xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên được quy hoạch rừng phòng hộ chưa cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không 



có tranh chấp; có hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh đã được phê duyệt. 

c) Mức hỗ trợ: 300 nghìn đồng/ha. 

4. Hỗ trợ bảo vệ và phát triển cây hoa Ban  

a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

b) Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện bảo vệ và 

trồng cây hoa Ban tập trung trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên diện tích đất đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không 

có tranh chấp. Diện tích thực hiện bảo vệ và trồng tập trung cây hoa Ban tối 

thiểu 03 ha. Hỗ trợ thông qua bố trí vốn cho từng dự án được phê duyệt. 

c) Mức hỗ trợ: 

Hỗ trợ nhân công bảo vệ, trồng bổ sung (đối với những diện tích có mật 

độ cây thưa) diện tích cây hoa Ban tự nhiên mọc tập trung nhiều: Ngoài mức hỗ 

trợ từ các chính sách bảo vệ và phát triển rừng hiện hành của Trung ương, hỗ trợ 

thêm 01 triệu đồng/ha/năm. 

Hỗ trợ trồng: 80 triệu đồng/ha/4 năm. 

Điều 7. Hỗ trợ phát triển cây hoa Anh Đào 

a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

b) Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện trồng tập 

trung cây hoa Anh Đào tại các xã Mường Phăng và Pá Khoang, huyện Điện 

Biên trên diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường 

hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải được Ủy ban nhân dân 

cấp xã xác nhận không có tranh chấp. Diện tích trồng tập trung cây hoa Anh 

Đào tối thiểu 03 ha đối với tổ chức, doanh nghiệp; tối thiểu 01 ha trở lên đối với 

hộ gia đình, cá nhân. Hỗ trợ thông qua bố trí vốn cho từng dự án được phê 

duyệt. 

c) Mức hỗ trợ: 130 triệu đồng/ha/4 năm. 

Điều 8. Hỗ trợ phát triển thủy sản 

1. Hỗ trợ phát triển nuôi cá Tầm/cá Hồi vân trong bể xây  

a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

b) Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia nuôi cá có 

đăng ký cam kết nuôi an toàn thực phẩm. Thể tích bể nuôi tối thiểu 20 m
3
/bể. 

c) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí xây bể. 

d) Định mức và hạn mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/bể nhưng không quá 100 

triệu đồng/hộ gia đình/cá nhân; không quá 150 triệu/tổ chức. 

2. Hỗ trợ phát triển nuôi các loài cá có giá trị kinh tế cao (Cá Lăng, cá 

Tầm, cá Chép giòn, cá Trắm giòn,...) trong lồng tại các hồ thủy lợi, thủy điện 

a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 



b) Điều kiện hỗ trợ: Lồng nuôi cá có thể tích tối thiểu 50m
3
/lồng. 

c) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí làm lồng, bè khung bằng kim loại. 

d) Định mức và hạn mức hỗ trợ: 15 triệu đồng/lồng nhưng không quá 60 

triệu đồng/ hộ gia đình, cá nhân; không quá 90 triệu đồng/Tổ chức. 

Điều 9. Nguồn kinh phí  

Nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của 

pháp luật. 

Chương III 

QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP 

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy 

sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị quyết này có 

hiệu lực và đang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 322/2013/NQ-

HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Điện Biên và các văn bản hướng dẫn 

có liên quan thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành. 

2. Đối với các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy 

sản được xây dựng theo quy định tại Nghị quyết số 322/2013/NQ-HĐND ngày 

13/12/2013 của HĐND tỉnh nhưng chưa được phê duyệt hoặc đã phê duyệt 

nhưng chưa thực hiện thì điều chỉnh theo quy định tại Nghị quyết này./. 

 
CHỦ TỊCH 
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