Theo d tho, ngân sách Nhà nc u tiên h tr phát trin sn xut ging cây trng, vt nuôi ch lc quc gia theo vn
bn quy nh ca cp có thm quyn. i vi các cây trng, vt nuôi khác, cn c yêu cu thc tin, B Nông nghip và
Phát trin nông thôn, các b, ngành và a phng xem xét, quyt nh h tr theo chính sách ca Chng trình
trong tng giai on c th.
Ngân sách Nhà nc h tr theo tin thc hin ca d án tng ng vi t l óng góp ngun lc i ng theo cam kt ca n v
và trong phm vi d toán ngân sách Nhà nc c cp có thm quyn phê duyt.
D tho nêu rõ, ngân sách Trung ng m bo ti a 100% kinh phí thc hin các d án phát trin sn xut ging ch
lc quc gia do B Nông nghip và Phát trin nông thôn, các b, ngành khác qun lý và t chc thc hin, cn c
nh mc kinh t k thut và các vn bn có liên quan c cp có thm quyn phê duyt, c th nh sau:
Mua bn quyn ging mi t nc ngoài; nhp ni ht ging b m sn xut ht lai Fl; nhp ni ging b m nhng ging
trong nc cha có i vi ging vt nuôi và ging thy sn; chm sóc vn cây u dòng, rng ging, vn ging cung cp
vt liu nhân ging do các n v thc hin; nhp công ngh sn xut ging theo giá tr chuyn nhng bn quyn, bao
gm c chi phí thuê chuyên gia nc ngoài t vn k thut, chuyn giao công ngh và các chi phí liên quan
khác; ào to, tp hun quy trình công ngh nhân ging; kim soát cht lng ging...
Bên cnh ó, ngân sách Trung ng h tr mt phn kinh phí thc hin các d án phát trin sn xut ging do B
Nông nghip và Phát trin nông thôn, các b, ngành khác qun lý và t chc thc hin, c th nh sau:
H tr chi phí sn xut ging cây trng, vt nuôi, thy sn ch lc quc gia: i vi lnh vc trng trt: H tr ti a 50% chi phí
sn xut ging gc trong nc; sn xut ging siêu nguyên chng, ging b m dùng sn xut ht lai F1; h tr ti a 30%
chi phí sn xut ht lai Fl, chi phí sn xut cây ging t vn cây u dòng.
i vi lnh vc chn nuôi: H tr ti a 10% chi phí sn xut ging b m.
i vi lnh vc lâm nghip: H tr ti a 50% chi phí sn xut ging gc; h tr ti a 30% chi phí nhân ging cây lâm
nghip bng phng pháp nuôi cy mô.
i vi lnh vc thy sn: H tr ti a 50% chi phí sn xut ging b m.
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