
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: Gằ /2016/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày M tháng 12 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích 

áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp 
và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo 

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của 
ủy ban nhân dân thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định sổ 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của 

Chính phủ về khuyến nông; 
Căn cứ Nghị định sổ 210/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của 

Chính phủ vê chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất, gắn 
với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; 

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ vê ban hành Quy chế xây dựng, quản lỷ và thực hiện 
chương ừ-ình xúc tiến thương mại quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ về một so chỉnh sách hô trợ việc áp dụng Quy ừình thực 
hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 

Căn cứ Thông tư sổ 53/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 10 năm 2012 
của Bộ Nông nghiệp và Phát trỉên nông thôn về ban hành danh mục sản phâm 
nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định sổ 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 
tháng 01 năm 2012 của Thủ tưởng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư ỉỉên tịch sổ 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT 
ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát trìen nông thôn, Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

Xét để nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn tại Tờ trình 
số 2826/TTr-SNN ngày 25 tháng 10 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuât 
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nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Mình, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 
năm 2015, của ủy ban nhân dân thành phố; ỷ kiến thâm định của Sở Tư pháp 
tại Công vãn sổ 6612/STP-VB ngày 10 thảng 8 năm 2016. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến 
khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp 
và thủy sản trên địa bàn thành phô Hô Chí Minh, ban hành kèm theo Quyêt định 
số 21/2015/QĐ-ƯBND ngàỵ 14 tháng 5 năm 2015, của ủy ban nhân dân thành 
phố (viết tắt là Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND), như sau: 

1. Bổ sung Điều 2 như sau: 
"Đối tượng điều chỉnh: Quy định này áp dụng đối với các phương án đầu 

tư mới hoặc sửa chữa, mở rộng và không điều chỉnh đối với các phương án đã 
thực hiện hoàn thành." 

2. Bổ sung Khoản 4, Khoản 5 Điều 4 như sau: 
"4. Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(VietGAP) cho nông nghiệp và thủy sản (sau đây gọi là tổ chức chứng nhận) là 
tổ chức có đủ điều kiện theo quy định và được cơ quan nhà nước có thấm quyền 
chỉ định. 

5. Hợp đồng cung cấp nguyên liệu là hợp đồng thực hiện cung ứng đầu 
vào cho sản xuất hoặc tổ chức sản xuất hoặc tiêu thụ nông sản cho tố chức và 
nông dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh." 

3. Bổ sung Khoản 9 Điều 6 như sau: 
"9. Quy định mức hỗ trợ: 
a) Hỗ trợ theo quy mô đầu tư (bao gồm cả công nghệ sản xuất) của 

phương án. 
b) Tổng các khoản hỗ trợ đối với phương án đầu tư trồng trọt (rau, quả): 

tối đa không quá 02 tỷ đồng/phương án. 
c) Tổng các khoản hỗ trợ đối với phương án đầu tư chăn nuôi (heo, bò 

sữa, gia cầm), thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) sơ chế, bảo quản và xúc tiến 
thương mại: tối đa không quá 05 tỷ đồng/phương án." 

4. Bổ sung Điều 6a như sau: 
"Điều 6a. Điều kiên hỗ trơ đối với chủ đầu tư 
1. Đối với hỗ trợ sản xuất, thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để cấp giấy 

chứng nhận sản phấm VietGAP: 
a) Có Phương án sản xuất (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm) được cấp có 

thấm quyền phê duyệt. 
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b) Các khoản kinh phí hỗ trợ có hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong thời gian 
01 năm kế từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sản xuất. 

c) Sản xuất áp dụng VietGAP được cấp giấy chứng nhận. 

d) Duy trì sản xuất áp dụng VietGAP được cấp giấy chứng nhận tối thiểu 
04 năm liên tục kế từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sản xuấtẵ 

e) Đôi tượng sản xuất thuộc danh mục các sản phẩm được áp dụng theo 
quy định tại Điều 5, Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND. 

2. Đối với sơ chế, bảo quản: 

a) Có Phương án sản xuất (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm) được cấp có 
thấm quyền phê duyệt. 

b) Có họp đồng cung cấp nguyên liệu và đảm bảo mức tối thiểu 60% khối 
lượng nguyên liệu sản xuất áp dụng VietGAP được cấp chứng nhận. 

c) Các khoản kinh phí hỗ trợ có hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong thời gian 
01 năm kế từ ngày cấp có thấm quyền phê duyệt Phương án sản xuất. 

d) Duy trì sơ chế, bảo quản tối thiểu 04 năm liên tục kể từ ngày cấp có 
thẩm quyền phê duyệt phương án." 

5. Bổ sung Điều 6b như sau: 
"Điều 6b. Nguyên tắc thanh toán và nguồn kinh phí hỗ trợ 
1. Nguyên tắc thanh toán kinh phí hỗ trợ: 

a) Ngân sách thực hiện hỗ trợ sau đầu tư và chủ đầu tư duy trì sản xuất áp 
dụng VietGAP. Chủ đầu tư được thanh toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách khi có 
đầy đủ hồ sơ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về 
nội dung hồ sơ cung cấp. 

b) Phương án được thanh toán hỗ trợ chia làm 02 lần: 
- Thanh toán hỗ trợ lần 01: tối đa 50% kinh phí được hỗ trợ theo phương 

án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sau khi duy trì sản xuất áp dụng 
VietGAP, sơ chế, bảo quản theo quy định tối thiểu 02 năm liên tục kế từ ngày 
cấp có thấm quyền phê duyệt. 

- Thanh toán hỗ trợ lần 2 (kinh phí được hỗ trợ còn lại theo phương án 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo tĩnh hình thực tế): sau khi duy trì sản 
xuất áp dụng VietGAP, sơ chế, bảo quản theo quy định tối thiểu 04 năm liên tục 
kế từ ngày cấp có thấm quyền phê duyệt. Hội đồng thấm định cấp có thấm 
quyền chịu trách nhiệm kiểm tra và có văn bản về việc phương án duy trì sản 
xuất áp dụng VietGAP, sơ chế, bảo quản theo quy định. 

c) Phương án do chủ đầu tư trực tiếp sản xuất và nhận hỗ trợ theo quy định. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Hàng năm, tùy khả năng cân đối ngân sách, 
Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 



4 

ngành liên quan và ủy ban nhân dân các quận - huyện tham mưu trình úy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt kinh phí triển khai thực hiện." 

6. Sửa đổi Điều 7 như sau: 
"Điều 7. Hồ sơ xem xét hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tốt trong nông 

nghiệp và thủy sản 
1. Hồ sơ phê duyệt phương án sản xuất: 

a) Đơn đăng ký hỗ trợ (theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm). 

b) Phương án sản xuất (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm). 
c) Bản sao (hoặc bản photo đính kèm bảo chính để đối chiếu) Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước giữa chủ đầu tư 
với hộ gia đình, cá nhân để tiến hành triển khai sản xuất. 

d) Ngoài ra, đối với tổ chức cần bổ sung thêm Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh (bản sao có chứng thực); đối với sơ chế, bảo quản và xúc tiến thương 
mại bố sung hợp đồng cung cấp nguyên liệu, đảm bảo mức tối thiếu 60% khôi 
lượng nguyên liệu sản xuất theo VietGAP (bản sao có chứng thực). 

2. Hồ sơ xét duyệt hỗ trợ: 
a) Phương án sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
b) 01 Bản tổng họp nội dung và kinh phí đầu tư (theo mẫu Phụ lục 4 

đính kèm), chi tiết theo từng hạng mục đầu tư tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 
Điều 6 (bản chính, có ký tên, đóng dấu - trường họp của tổ chức), kèm hồ sơ 
đầu tư theo từng hạng mục và các hóa đơn chứng từ theo quy định. 

c) Đối với hỗ trợ sản xuất, thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để cấp giấy 
chứng nhận sản phẩm VietGAP: bổ sung thêm bản sao có chứng thực Giấy 
chứng nhận sản phẩm VietGAP." 

7. Bổ sung Điều 7a như sau: 
"Điều 7a. Hội đồng thẩm định và thẩm quyền quyết định hỗ trợ 
1. Hội đồng thẩm định: 

a) Cấp thành phố: 
- ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

thực hiện Quy định về chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội đồng thẩm định Thành phố). 

- Thành phần Hội đồng thẩm định thành phố, gồm đại diện: Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Ke hoạch và Đầu tư, Kho bạc 
Nhà nước thành phố và các đơn vị có liên quan được mời họp thẩm định tùy vào 
tính chất của từng phương án cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định. 
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- Hội đồng thẩm định thành phố thẩm định: đối với các phương án đề nghị 
hỗ trợ từ 02 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng. 

- Hội đồng thẩm định thành phố kiểm tra và có văn bản về việc phương án 
duy trì sản xuất áp dụng VietGAP thuộc thẩm quyền. 

b) Cấp quận - huyện: 

- Uy ban nhân dân các quận - huyện có sản xuất nông nghiệp quyết định 
thành lập Hội đông thâm định thực hiện Quy định vê chính sách khuyến khích 
áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy 
sản trên địa bàn quận - huyện (gọi tắt là Hội đồng thẩm định quận - huyện). 

- Thành phần hội đồng thẩm định quận - huyện, gồm đại diện: ủy ban 
nhân dân quận - huyện; Phòng Kinh tế; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Hội Nông 
dân; Trạm Khuyến nông tại các quận - huyện và các đơn vị có liên quan được 
mời họp thẩm định tùy vào tính chất của từng phương án cụ thể do Chủ tịch Hội 
đồng quyết định. 

- Hội đồng thẩm định quận - huyện thẩm định: Đối với các phương án đề 
nghị hỗ trợ dưới 02 tỷ đồng. 

- Hội đồng thấm định quận - huyện kiếm tra và có văn bản về việc 
phương án duy trì sản xuất áp dụng VietGAP thuộc thẩm quyền. 

2. Thẩm quyền Quyết định hỗ trợ 
a) Cấp thành phố: 

- ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn phê duyệt phương án sản xuất đề nghị hỗ trợ từ 02 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng. 

- ủy ban nhân dân thành phố quyết định hỗ trợ đối với các phương án đề 
nghị hỗ trợ từ 02 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng. 

b) Cấp quận - huyện: úy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt phương án 
sản xuất và quyết định hỗ trợ đối với các phương án đề nghị hỗ trợ dưới 02 tỷ 
đồng." 

8. Sửa đổi Điều 8 như sau: 
"Điều 8. Quy trình xem xét quyết định hỗ trợ 
1. Trường họp thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân dân thành phố 

a) Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án sản xuất: 
- Chủ đầu tư nộp Hồ sơ phê duyệt phương án sản xuất tại Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn - số 182 Nguyễn Duy 
Dương, Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Trong thời gian 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ chủ đầu 
tư, Hội đồng thấm địrih thành phố tố chức thấm định phương án sản xuất. 
Chủ tịch Hội đồng thẩm định có thể quyết định mời thêm các thành viên thuộc 
các đơn vị có chuyên môn liên quan tham dự trong từng trường hơp cụ thể. 
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Hội đồng thẩm định thành phố phải tổ chức thẩm định tham mưu trình Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt (ủy ban nhân dân thành phố 
ủy quyền Sở Nông nghiệp và Phát ữiển nông thôn phê duyệt phương án sản xuất). 

- Trong vòng 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xem 
xét, phê duyệt phương án sản xuất của Hội đồng thẩm định thành phố, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định phê duyệt. Neu chủ đầu tư 
chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện trẽn thi Sở Nông nghiệp và Phát triến nông 
thôn có văn bản thông báo rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

- Tổng thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc. 

b) Đầu tư: 
Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án sản 

xuất, chủ đầu tư tiến hành đầu tư, hoàn thành từng nội dung theo phương án sản 
xuất đã được phê duyệt và nộp hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ hoàn thành 
phương án để được xem xét hỗ trợ. 

c) Trình tự, thủ tục quyết định xét duyệt hỗ trợ: 
- Chủ đầu tư nộp Hồ sơ phê duyệt quyết định hỗ trợ tại Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triến nông thôn). 
- Trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định thành phố tiến 

hành kiểm tra, nghiệm thu Hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ, đồng thời lập Biên 
bản nghiệm thu phương án sản xuất (theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm). Trong 
trường hợp không đồng ý phải có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ của Hội đồng thẩm định thành phố, ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban 
hành quyết định hỗ trợ và chuyển đến Kho bạc Nhà nước Thành phố, Sở Tài 
chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chủ đầu tư (theo mẫu Phụ lục 
5 đính kèm). 

- Tổng thời gian thực hiện: 17 ngày làm việc. 
2. Trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân dân quận -

huyện: 

a) Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án sản xuất: 
- Chủ đầu tư nộp Hồ sơ phê duyệt phương án sản xuất tại Phòng Kinh tế 

quận - huyện. 

- Trong thời gian 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ chủ đầu 
tư, Hội đồng thẩm định quận - huyện tổ chức thẩm định phương án sản xuất. 
Chủ tịch Hội đồng thấm định quyết định mời thêm các thành viên thuộc các 
phòng ban, đơn vị có chuyên môn liên quan tham dự trong từng trường hợp 
cụ thế và ra quyết định phê duyệt phương án. Hội đồng thấm định quận - huyện 
phải tố chức thẩm định tham mưu trình ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt. 
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- Trong vòng 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xem 
xét, phê duyệt phương án sản xuất của Hội đồng thẩm định quận - huyện, ủy 
ban nhân dân quận - huyện xem xét, phê duyệt và chuyển cho Sở Tài chính, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chủ đầu tư biết. Nếu chủ đầu tư chưa 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì ủy ban nhân dân quận - huyện có văn bản 
thông báo đến chủ đầu tư. 

- Tổng thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc. 
b) Đầu tư: 

Sau khi ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt phương án sản xuất, chủ 
đầu tư tiến hành đầu tư và hoàn thành từng nội dung theo phương án sản xuất đã 
được phê duyệt; tống hợp và nộp hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ hoàn thành 
phương án để được xem xét hỗ trợ. 

c) Trình tự, thủ tục quyết định xét duyệt hỗ trợ: 

- Chủ đầu tư nộp Hồ sơ xét duyệt hỗ trợ tại Phòng Kinh tế quận - huyện. 

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định quận - huyện tiến 
hành kiếm tra, nghiệm thu Hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ và đồng thời lập 
Biên bản nghiệm thu phương án sản xuất (theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm). Trong 
trường họp không đồng ý phải có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xem 
xét, hỗ trợ của Hội đồng thẩm định quận - huyện, ủy ban nhân dân quận - huyện 
xem xét, quyết định hỗ trợ (theo mẫu Phụ lục 5 đính kèm) và chuyển đến Phòng 
Ke hoạch Tài chính, Phòng Kinh tế quận - huyện và chủ đầu tư. 

- Tổng thời gian thực hiện: 17 ngày làm việc." 
9. Bổ sung Điều 8a như sau: 
"Điều 8a. Thanh toán kinh phí hỗ trợ 
1. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân dân 

thành phố: 

- Căn cứ quyết định hỗ trợ của ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng 
thấm định thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thẩm định về 
các nội dung đầu tư, thẩm tra các hóa đơn chứng từ theo quy đinh và Phương án 
duy trỉ sản xuất áp dụng VietGAP, sơ chế, bảo quản theo quy định. 

- Hội đồng thẩm định thành phố ra biên bận thẩm đinh (kèm hồ sơ thanh 
toán theo quy định) gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát ừiển 
nông thôn) phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ cho 
chủ đầu tư thông qua tài khoản tại ngân hàng theo đơn đăng ký hỗ ừợ. Kho bạc 
Nhà nước có trách nhiệm thanh toán kinh phí hỗ trợ cho chủ đầu tư theo quy định. 

2. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân dân 
quận - huyện: 
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- Căn cứ quyết định hỗ trợ của ủy ban nhân dân quận - huyện; Hội đồng 
thấm định quận - huyện phối họp với các đơn vị có liên quan tiến hành thẩm đinh 
về các nội dung đầu tư, thẩm tra các hóa đơn chứng từ theo quy định và Phương án 
duy trì sản xuất áp dụng VietGAP, sơ chế, bảo quản theo quy định tối thiểu 02 
năm liên tục kế từ ngày ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt. 

- Hội đồng thẩm định quận - huyện ra biên bản thẩm đinh (kèm hồ sơ thanh 
toán theo quy định) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch phối họp với Kho bạc Nhà 
nước thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ cho chủ đầu tư thông qua tài khoản tại ngân 
hàng theo đơn đăng ký hỗ trợ. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thanh toán kinh 
phí hỗ trợ cho chủ đầu tư theo quy định." 

10. Sửa đổi Điều 9 như sau: 

"Điều 9. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân quận - huyện có sản xuất 
nông nghiệp 

1. Úy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm rà soát tính quy hoạch 
của phương án đầu tư. 

2. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xác nhận địa điểm 
đầu tư theo quy định này. 

3. Chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp với các đoàn thể tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký, tập huấn và lập 
phương án sản xuất áp dụng quy trình VietGAP để được đăng ký hưởng các cơ 
chế chính sách theo quy định. 

4. Thành lập Hội đồng thẩm định cấp quận - huyện và ban hành quy chế 
làm việc theo quy định. 

5. Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ theo quy định gửi các Sở 
ngành liên quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ke hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính để tổng hợp trình ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu hàng 
năm hỗ trợ cho phương án theo quy định. 

6. Gửi các quyết định phê duyệt các phương án được hỗ trợ, quyết định 
phê duyệt hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ về bộ phận thường trực/Chi cục Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn thành phố để tổng hợp, báo cáo. Hàng quý, 6 tháng, năm 
các quận - huyện phải tổng hơp, báo cáo tình hình thực hiện triển khai quy định 
chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố. 

7. Theo dõi tình hình sản xuất của các chủ đầu tư đã phê duyệt phương án; 
kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí của các chủ đầu tư đúng mục đích. 

8. Việc chi phụ cấp bồi dưỡng kiêm nhiệm của Hội đồng thẩm định và Tổ 
giúp việc quận - huyện áp dụng theo văn bản số 373/UB-TM ngày 22 tháng 01 
năm 2013 của úy ban nhân dân thành phố về mức bồi dưỡng kiêm nhiệm, thù lao 
hội họp cho các thành viên, ban chỉ đạo, hội đồng và thành viên tổ giúp việc." 
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11. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 10 như sau: 

"b) Trước ngày 15 tháng 8 hàng năm, căn cứ các Phương án sản xuất 
được cấp có thấm quyền phê duyệt, ủy ban nhân dân các quận - huyện, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tống họp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách, trình ủy ban nhân dân thành 
phố xem xét, phê duyệt." 

12. Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 10 như sau: 

"d) Chủ trì cùng các đơn yị có liên quan xem xét, rà soát ban hành danh 
mục đầu tư xây dựng, mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất được hỗ trợ theo 
quy định." 

13. Sửa đổi Khoản 8 Điều 10 như sau: 

"8. Kho bạc Nhà nước Thành phố: Hướng dẫn, phối họp với Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện 
chuyến trả kinh phí hỗ trợ cho các chủ đầu tư theo quy địnhằ" 

14. Bổ sung Khoản 10 Điều 10 như sau: 

"10. Các Sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp 
Hội đồng thẩm định thành phố nghiên cứu, góp ý khi có yêu cầu và chịu trách 
nhiệm về nội dung góp ý." -

15. Sửa đổi.Điều 11 nhưsạụ: 

"Điều 11. T¥ách nhiệm.qồa chủ đầu tư 

1. Cung cấp đầy đủ, tisung thực các thông tin, tài liệu để chứng minh việc 
sử dụng vốn đầu tư cho mô hình và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các 
thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

2. Duy trì sản xuất áp dụng VietGAP, sơ chế, bảo quản và xúc tiến thương 
mại theo quy định tối thiếu 04 năm liên tục sau ngày cấp có thấm quyền phê 
duyệt phương án." 

16. Bổ sung Điều lla như sau: 

"Điều lla. Kiểm tra và xử lý vi phạm 

1. ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra việc thực hiện theo phương 
án được phê duyệt, sử dụng kinh phí hỗ trợ của các chủ đầu tư theo Quy định 
chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố. 

2. Định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng hoặc đột xuất nếu có yêu cầu, Sở Nông 
nghiệp và Phát triến nông thôn tham mưu Hội đồng thấm định thành phố phối 
hợp các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện theo yêu cầu đối với chủ đầu 
tư đươc hỗ trơ. 
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3. Trường họp chủ đầu tư đã được thanh toán hỗ trợ lần 01 nhưng sau đó 
không duy trì sản xuất áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
được cấp giấy chứng nhận không phải do thiên tai, dịch bệnh và lý do khách 
quan, không được xem xét, hỗ trợ lần 02". 

17. Hủy bỏ 03 Phụ lục mẫu đính kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-
UBND, thay bằng 05 phụ lục đính kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2016. 
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 
Kho bạc Nhà nươc thành phố; Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Thủ trưởng 
các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện có sản xuất 
nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát ừiển nông thôn; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường ừực HĐND thành phố; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- VPUB: Các PVP; 
- Phòng: KT, vx, TH, DA; 
- Trung tâm CôngJ}áơf" 
- Lưu: VT, (KT-M) XP. lịl. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

[CH THỬỜNG TRựC 

Thanh Liêm 



^ Phụ lục 1 . 
MẪU ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH VTETGAP 
(Ban hành kèm theo Quyết 'định số G>â /2016/QĐ-UBND 
tháng 12 năm 2016 của úy ban nhân dân thành pho Hồ Chí Minh) 

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

, ngày ... tháng ... năm 201... 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ 
Chính sách Khuyến khích áp dụng VietGAP 

Kính gửi: 

Họ tên sinh năm 
Chức vụ (nếu có) 
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ đầu tư: 
Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có): 
Số tài khoản ngân hàng: 
Tại Ngân hàng: 
Số CMND số: , ngày cấp: do CA cấp 
Số điện thoại: 

Sau khi nghiên cứu Quyết định số /QĐ-UBND ngày .... tháng ... năm .... 
của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chính sách khuyến 
khích áp dụng Quy trĩnh thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy 
sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Nay tôi làm đơn này (kèm các hồ sơ đầu tư sản xuất theo quy trĩnh VietGAP) 
kính trình ủy ban nhân dân các cấp xem xét giải quyết cho tôi được hỗ trợ theo chính sách. 

Chủ đầu tư 
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức)) 



Phụ lục 2 
PHƯƠNG AN SẢN XUẤT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số Gứ /2016/QĐ-UBND 
háng 12 năm 2016 của úy ban nhân dân thành phổ Hồ Chí Minh) 

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

, ngày ... tháng ... năm 201... 

Phương án sản xuất hỗ trợ theo chính sách khuyến khích áp dụng VietGAP 

Kính gửi: ^ 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Hội đồng thẩm định thành phố; 
- ủy ban nhân dân quận - huyện: 

Sau khi nghiên cứu Quyết định số ...,/QĐ-ƯBND ngày .... tháng ... năm ... của 
Úy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định chính sách khuyến 
khích áp dụng Quy trinh thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy 
sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nay tôi xây dựng phương án sản xuất hỗ trợ 
theo Quyét định số ..../ /QĐ-UBND, như sau: 

1. Thông tin chung về chủ đầu tư, gồm 
Họ tên sinh năm 
Chức vụ (nếu có) 
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ đầu tư: 
Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có): 
Số CMND: , ngày cấp: do CA cấp 
Các nội dung khác (nếu có) 
2. Quy trình sản xuất (Chủ phương án xây dựng các bước, quy trình sản xuất của 

phương án) ("đạt" hoặc "không đạt"). 
3. Hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ sản phẩm. 
4. Nội dung đầu tư (Chủ phương án xây dụng các nội dung đầu tư, kinh phí đầu 

tư của phương án, quy hoạch của sản xuất ("đạt" hoặc "không đạt"); 
5. Nội dung hỗ trợ (Chủ phương án liệt kê kinh phí cần hỗ trợ dựa trên kinh phí 

đầu tư và mức hỗ trợ theo quy định) ("đạt" hoặc "không đạt"). 
6. Hiệu quả đầu tư của phương án: Hiệu quả về kinh tế, xã hội (nếu có) ("đạt" 

hoặc "không đạt").. 
7. Cam kết: 
a) về tính chính xác của các thông tin trên đây. 
b) Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam. 
Đề nghị Hội đồng thẩm định Thành phố xem xét giải quyết cho tôi được hỗ trợ 

theo chính sách./. 
Ngày tháng năm 

Chủ đầu tư 
(ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu 

(nếu là tổ chức)) 



ỊMI BIÊN BẢN NGHIỆM THU PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT 
jj (Ban hành kèm theo Quyết định sổ Goí /2016/QĐ-UBND 
A tháng 12 năm 2016 của úy bạn nhân dân thành pho Hồ Chí Minh) 

Phụ lục 3 

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

Biên bản nghiệm thu 
Phương án sản xuất hỗ trợ theo chính sách khuyến khích áp dụng VietGAP 

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của ủy 
ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy 
trĩnh thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Biên bản ghi nhận phương án sản xuất hỗ trợ theo Quyết định số 
21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015; ' 
I. Thành phần hội đồng nghiệm thu gồm có: 

về phía Hội đồng thẩm định 
1. Họ và tên: Chức vụ: 
- Nhiệm vụ: 
2. Họ và tên: Chức vụ: 
- Nhiệm vụ: 
3 
về phía ủy ban nhân dân quận/huyện 
1. Họ và tên: Chức vụ: 
về phía ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: 
1. Họ và tên: Chức vụ: 

II. Đơn vị chủ đầu tư: 
1. Họ và tên: Chức vụ: 
2. Họ và tên: Chức vụ: 

III. Thời gian - Địa điểm nghiệm thu: 
- Thời gian: vào lúc giờ , ngày tháng năm 201 
- Địa điểm: tại 

IIIễ Nội dung nghiệm thu: 



IV. Đánh giá nghiệm thu: 

V. Kết luận: 
Đạt yêu cầu, chấp nhận nghiệm thu phương án , do Ông/Bà làm chủ 

đầu tư (thống nhất nghiệm thu: / thành viên Hội đồng)./. 

Chủ tịch hội đồng Đại diện ủy ban nhân dân quận/huyện. 
Ký tên Ký tên 

Đại diện ủy ban nhân dân xã/phường/ Đại diện đơn yị chủ đầu tư 
thị trấn.... Ký tên 

Ký tên 

Người lập Biên bản 
Ký tên 



\ Phụ lục 4 
\u BẢNG TỔNG HỢP Nôi DUNG VÀ KINH PHÍ ĐẦU Tư 
I (Ban hành kèm theo Quyết định số &Ẳ /2016/QĐ-UBND 
'í thảng 12 năm 2016 của úy ban nhân dân thành phổ Hồ Chí Minh) 

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

NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ ĐẦU Tư SẢN XUẤT 
HỎ TRỢ THEO CHÍNH SÁCH KHUYÉN KHÍCH ÁP DỤNG QUY TRÌNH 

THựC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TÓT • • 

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày ... .tháng ... .năm .... của ủy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích 
áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Giấy chứng nhận VietGAP , ngày.... tháng.... năm 
của , trong đó: 

1. Chứng nhận: Tổ chức/Cá nhân 
2. Mã số chứng nhận VietGAP: 
3. Quy mô: 
4. Sản lượng dự kiến: 

Nay tôi liệt kê nội dung đầu tư và kinh phí này trình ủy ban nhân dân các cấp 
xem xét giải quyết cho tôi được hỗ trợ theo Chính sách. Các nội dung đề nghị được hỗ 
trợ như sau: 
Iế Liệt kê nội dung Hỗ trợ 
Hỗ trợ theo khoản1: Điều 6: 
a. Nội dung đầu tư: 

b. Kinh phí đâu tư: 

> <%/ 
c. Đê nghị hô ừợ: 

II. Tổng kinh phí hỗ trợ: 

1 > rv 

Liệt kê từng nội dung và kỉnh phí đâu tư được hô trợ theo các khoản 3, khoản 4, 
' \ r 

khoản 5 Điêu 6 của Quy định này (nêu có). 



Phụ lục 5 
MẪU QUYẾT ĐỊNH HỎ TRỢ 

(Ban hành kèm theo Quỵết định sổ €<£ /2016/QĐ-UBND 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phổ Hồ Chí Minh) 

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

NHẢN DÃN 

Số: /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày thảng năm 20... 

QUYẾT ĐỊNH 
về xét duyệt hỗ trợ.. 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Quyết định số ..../ /QĐ-UBND ngày ... tháng .... năm của ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về chính sách khuyến khích 
áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định hỗ trợ tại Tờ trình số /TTr-
HĐTĐ ngày tháng năm 20..., 

QUYỂT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay phê duyệt phương án: 
1. Nội dung đầu tư 

2. Chủ đầu tư: 

Địa chỉ: 
3. Địa điểm đầu tư: 
4. Mã số chứng nhận VietGAP: 
5. Kinh phí đầu tư: 

6ẳ Tổng kinh phí hỗ trợ: 

7. Trách nhiệm: 



2 

Điều 2. 
- Giao bố trí vốn hỗ trợ lãi vay vốn của Dự án. 
- Giao hướng dẫn và thực hiện chi trả phần kinh phí hỗ trợ cho 
- Giao tổ chức giám sát dự án. Định kỳ báo cáo kết quả thực 

hiện dự án và đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh. ... . 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng , (Chủ đầu tư thực hiện dự án) và các 

thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện Quy định về Chính sách khuyến khích áp 
dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên 
địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như điều 4; 

• Lưu: VT. 


