ây là xut ca B K hoch và u t ti d tho Ngh nh v chính sách khuyn khích doanh nghip u t vào nông
nghip, nông thôn thay th Ngh nh s 57/2018/N-CP.
Theo d tho, doanh nghip có d án u t chn nuôi gia súc (bao gm: Trâu, bò, ln, dê, cu) làm ging, ly sa
hoc ly tht c h tr không quá 40% tng mc u t xây dng kt cu h tng ca d án, ti a 10 t ng/d án.
Doanh nghip có d án u t nuôi trng thy sn c h tr không quá 40% tng mc u t d án xây dng kt cu h tng
ca d án, ti a 15 t ng/d án.
D án u t chn nuôi gia súc và nuôi trng thu sn phi áp ng iu kin v quy mô công sut ti thiu do UBND cp
tnh quy nh.
Doanh nghip có tàu làm dch v hu cn ngh cá trên bin c ngân sách Nhà nc h tr vi mc 30 triu ng/tn ti
trng (DWT), không quá 40% tng mc u t, ti a 15 t ng/tàu.
iu kin h tr là tàu làm dch v hu cn ngh cá có ti trng ti thiu 200 DWT; c cp Giy chng nhn an toàn k thut
tàu cá, Giy chng nhn ng ký tàu cá i vi tàu dch v hu cn khai thác hi sn xa b theo quy nh ca pháp lut.
i vi h tr ào to ngun nhân lc, phát trin th trng, d tho nêu rõ, doanh nghip có d án u t vào nông nghip,
nông thôn c ngân sách Nhà nc h tr ti a không quá 1,5 t ng/d án, c th: H tr cho doanh nghip trc tip
ào to ngh hoc thuê ào to ngh không quá 40% chi phí ào to cho mt lao ng, mc h tr ti a 6 triu ng/lao
ng.
Ngun vn h tr: Ngân sách Trung ng và ngân sách a phng dành khong 5% vn chi ngân sách hàng
nm cho ngành nông nghip, nông thôn thc hin Ngh nh này. Ngun vn thc hin bao gm: vn chi u t phát
trin, vn chi thng xuyên, d phòng, vt thu ngân sách Nhà nc theo quy nh ca pháp lut u t công và pháp
lut ngân sách Nhà nc.
Trình t và th tc h tr u t
Doanh nghip np gm 3 b h s (bn chính) và 1 bn in t kèm theo, gm: xut d án u t, Quyt nh chp thun ch
trng u t hoc Giy chng nhn ng ký u t, vn bn ngh h tr u t, các tài liu liên quan khác (nu có).
i vi ngh h tr kinh phí, h tr xây dng kt cu h tng vùng nguyên liu np kèm theo giy t góp vn bng quyn s
dng t ca h gia ình, cá nhân hình thành vùng nguyên liu.
i vi ngh h tr tín dng np kèm theo hp ng tín dng ã ký kt gia doanh nghip và ngân hàng.
i vi ngh h tr tàu làm dch v hu cn ngh cá ch np: Vn bn ngh h tr, Giy chng nhn an toàn k thut tàu cá,
Giy chng nhn ng ký tàu cá i vi tàu dch v hu cn khai thác hi sn xa b và các tài liu xác nh giá tr ca
tàu.
V x lý ngh h tr ca doanh nghip: C quan chuyên môn qun lý u t công cp tnh/n v thuc b ch trì, phi hp
các c quan có liên quan có vn bn thm nh ngun vn và kh nng cân i vn h tr doanh nghip.
Cn c vn bn thm nh ngun vn và kh nng cân i vn ca d án, B trng các B, Ch tch UBND cp tnh quyt nh
h tr vn cho d án ca doanh nghip. Trng hp t chi h tr, B trng các B/Ch tch UBND cp tnh có vn bn gi
doanh nghip và nêu lý do t chi.
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