
 UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG AN           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________ _________________________________

Số:        /2019/QĐ-UBND Long An, ngày       tháng  12  năm  2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
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 trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về 
cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn;

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính 
quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 
của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND 
tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Long An; văn bản số 532/HĐND-TH ngày 27/8/2019 của Thường 
trực HĐND tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 
25/7/2019 của HĐND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
7334/TTr-SNN ngày 06/12/2019 về việc ban hành Quyết định triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh về 
chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Long An.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Long An áp dụng đối với các sản phẩm trong Danh mục các ngành 
hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực 
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hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Long An đã được UBND 
tỉnh phê duyệt gồm: Cây lúa, cây thanh long, cây rau, cây chanh, con gia cầm, 
con bò thịt, con cá tra và con tôm (tôm sú, tôm thẻ chân trắng).

2. Đối tượng áp dụng
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 

2 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong 
việc thực hiện quyết định này.

3. Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ
a) Tư vấn xây dựng liên kết: Chủ trì liên kết được hỗ trợ 100% chi phí tư 

vấn xây dựng liên kết bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên 
kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị 
trường. Tổng mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng.

b) Hạ tầng phục vụ liên kết: Dự án liên kết được hỗ trợ 30% vốn đầu tư 
máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao 
gồm: Nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 03 tỷ đồng.

c) Xây dựng mô hình khuyến nông: Mức hỗ trợ áp dụng theo quy định của 
pháp luật hiện hành.

d) Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật 
sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường: Mức 
hỗ trợ áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

đ) Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ 
hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của 
hợp tác xã:

- Giống, vật tư thiết yếu: Hỗ trợ 50% chi phí mua giống và 30% chi phí 
mua vật tư thiết yếu (các loại phân bón, hóa chất, thức ăn), thời gian và mức hỗ 
trợ như sau:

+ Cây lúa: Hỗ trợ chi phí mua giống và vật tư thiết yếu 03 vụ, mức hỗ trợ 
không quá 04 triệu đồng/ha/vụ. Tổng mức hỗ trợ không quá 600 triệu đồng đối 
với dự án hoặc kế hoạch.

+ Cây rau: Hỗ trợ chi phí mua giống và vật tư thiết yếu 03 vụ hoặc 03 chu 
kỳ sản xuất, mức hỗ trợ không quá 12 triệu đồng/ha/vụ hoặc 01 chu kỳ. Tổng 
mức hỗ trợ không quá 72 triệu đồng đối với dự án hoặc kế hoạch.

+ Cây chanh: Hỗ trợ 01 lần chi phí mua giống không quá 05 triệu 
đồng/ha; Hỗ trợ chi phí mua vật tư trong 03 năm, mức hỗ trợ không quá 14 triệu 
đồng/ha/năm. Tổng mức hỗ trợ không quá 940 triệu đồng đối với dự án hoặc kế 
hoạch.

+ Cây thanh long: Hỗ trợ 01 lần chi phí mua giống không quá 11 triệu 
đồng/ha; Hỗ trợ chi phí mua vật tư trong 03 năm, mức hỗ trợ không quá 17 triệu 
đồng/ha/năm. Tổng mức hỗ trợ không quá 1.240 triệu đồng đối với dự án hoặc 
kế hoạch.
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+ Bò thịt: Hỗ trợ 01 lần chi phí mua giống không quá 05 triệu đồng/con; 
Hỗ trợ chi phí mua thức ăn trong 03 năm, mức hỗ trợ không quá 07 triệu 
đồng/con/năm. Tổng mức hỗ trợ không quá 520 triệu đồng đối với dự án hoặc 
kế hoạch.

+ Gia cầm: Hỗ trợ chi phí mua giống, thức ăn, hóa chất của 03 vụ nuôi 
hoặc 03 chu kỳ sản xuất (03 tháng/vụ hoặc 01 chu kỳ), mức hỗ trợ không quá 30 
triệu đồng/1.000 con/vụ hoặc 01 chu kỳ. Tổng mức hỗ trợ không quá 180 triệu 
đồng đối với dự án hoặc kế hoạch.

+ Tôm (tôm sú, tôm thẻ chân trắng): Hỗ trợ chi phí mua giống, thức ăn, 
hóa chất của 03 vụ nuôi hoặc 03 chu kỳ sản xuất (04 tháng/vụ hoặc chu kỳ), mức 
hỗ trợ không quá 28 triệu đồng/1.000m2/vụ hoặc 01 chu kỳ. Tổng mức hỗ trợ 
không quá 168 triệu đồng đối với dự án hoặc kế hoạch.

+ Cá tra giống: Hỗ trợ chi phí mua giống, thức ăn, hóa chất trong 03 vụ 
nuôi (03 tháng/vụ), mức hỗ trợ không quá 08 triệu đồng/1.000m2/vụ. Tổng mức 
hỗ trợ không quá 48 triệu đồng đối với dự án hoặc kế hoạch.

- Hỗ trợ 100% chi phí bao bì, nhãn mác sản phẩm trong 03 vụ hoặc 03 chu 
kỳ sản xuất. Tổng mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng đối với dự án hoặc kế 
hoạch.

e) Hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật 
mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. Tổng 
mức hỗ trợ không quá 01 tỷ đồng.

g) Trong trường hợp một thời điểm, nội dung thực hiện có nhiều chính 
sách, hỗ trợ khác nhau thì đối tượng thụ hưởng lựa chọn áp dụng chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ có lợi nhất.

4. Điều kiện và nguồn vốn hỗ trợ
a) Điều kiện để được hỗ trợ: Các bên tham gia liên kết để được hỗ trợ phải 

đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP.
b) Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện: 
- Đối với nội dung chi và mức chi tại điểm a, điểm đ, điểm e Khoản 3 

Điều này thì sử dụng nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới và nguồn vốn từ các chương trình dự án hợp pháp khác.

- Đối với nội dung chi và mức chi tại điểm b, Khoản 3 Điều này thì sử 
dụng nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương 
trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, 
ổn định đời sống dân cư và nguồn vốn từ các chương trình dự án hợp pháp khác.

- Đối với nội dung chi và mức chi tại điểm c, điểm d Khoản 3 Điều này thì 
sử dụng nguồn của các chương trình, dự án về khuyến nông; chương trình đào 
tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; chính sách đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực đối với hợp tác xã và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp 
pháp khác.

5. Nguồn kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2024: Khoảng 
131,2 tỷ đồng.
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Điều 2. Phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết 
1. UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết, kế hoạch liên kết có 

quy mô vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và địa bàn thực hiện liên kết phạm vi 
trong 01 huyện, thị xã, thành phố.

2. Các trường hợp còn lại do UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết, 
kế hoạch liên kết.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Hàng năm, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện lập kế hoạch nhu cầu 

vốn hỗ trợ liên kết của năm sau (bao gồm dự án, kế hoạch chuyển tiếp và lập mới) 
gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 7 để tổng hợp, 
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 8.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở 
ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn triển khai 
thực hiện quyết định này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Tài chính cân đối, lồng ghép nguồn vốn từ ngân sách hỗ trợ 
cho liên kết theo quy định. Phối hợp thực hiện công tác xúc tiến thương mại hỗ 
trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND 
tỉnh bố trí nguồn kinh phí theo quy định để thực hiện quyết định này.

5. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển 
khai thực hiện Đề án Phát triển thương mại nông thôn theo hướng dẫn của Bộ 
Công Thương; thực hiện công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường nông thôn trong các hoạt 
động hợp tác, liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

7. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thẩm định các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm nhà xưởng, nhà 
kho,… thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và UBND cấp huyện căn cứ nhu cầu nhân lực tham gia hoạt 
động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tham mưu UBND tỉnh 
ban hành kế hoạch đào tạo nghề hàng năm để sử dụng nguồn vốn đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn hỗ trợ lao động tham gia hoạt động liên kết học nghề. 

9. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện 

lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp khoa học hàng năm tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ 
chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ 
thuật và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đồng bộ theo chuỗi giá trị để 
hỗ trợ các đối tượng tham gia liên kết theo quy định.
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b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu, nhãn hàng hóa, đăng ký 
mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

10. UBND cấp huyện
a) Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp trên địa bàn.

b) Tuyên truyền, phổ biến nội dung này đến các địa phương cấp xã, doanh 
nghiệp, nông dân và các tổ chức đại diện của nông dân.

c)  Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng kế 
hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra tình hình thực hiện trên địa bàn 
cấp huyện.

d) Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) 
thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ theo trình tự quy định và trình UBND cấp 
huyện phê duyệt dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết trên địa bàn 
huyện, thành phố, thị xã.

đ) Kiểm tra, báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu về kết 
quả triển khai thực hiện việc hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp và 
tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo quy định.

11. Chủ đầu tư dự án liên kết hoặc chủ trì liên kết
a) Gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết theo quy định tới Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đối với trường hợp UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc tới 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) đối với trường 
hợp UBND cấp huyện phê duyệt. 

b) Sau khi dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết đã được 
phê duyệt, chủ đầu tư dự án liên kết hoặc chủ trì liên kết có kế hoạch triển khai 
thực hiện theo từng vụ hoặc chu kỳ sản xuất và tập hợp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, 
hóa đơn thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ các bên tham gia liên kết thực hiện dự 
án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đối với trường hợp UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc tới Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) đối với trường hợp 
UBND cấp huyện phê duyệt để được xem xét hỗ trợ theo quy định.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trường hợp các bên tham gia liên kết đang thực hiện theo Quyết định 

số 34/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi, 
mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 
nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2016 –
2020) trước ngày 01/08/2019 thì tiếp tục được hưởng các chính sách đã được 
phê duyệt hoặc hưởng các chính sách theo quy định tại quyết định này cho đến 
khi hết hợp đồng liên kết đã ký nếu đáp ứng được các điều kiện hỗ trợ theo quy 
định tại quyết định này.
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2. Trường hợp đã trình cơ quan có thẩm quyền để được hưởng chính sách 
trước ngày 01/08/2019 mà chưa phê duyệt thì tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ 
theo quy định tại quyết định này.

Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Đối với các nội dung khác chưa quy định cụ thể trong quyết định này 

thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và các quy định 
hiện hành liên quan.

2. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi được dẫn chiếu để áp 
dụng tại quyết định này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì 
áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2019 đến hết ngày 
30/12/2024. Nội dung của quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01/8/2019.

Quyết định này thay thế Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 
07/7/2016 của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ khuyến khích phát 
triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng 
lớn trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2016 – 2020).

Điều 6. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ 
trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- TT.UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- TT PVHCC (Cổng thông tin điện tử tỉnh);
- Phòng: KTTC, CTHĐND;
- Lưu: VT, SNN, Nguyen.
QD HO TRO LKSX VA TTSP NQ07 (7334)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần
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