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- Ca quan Trung uang cüa các doàn th: Hi Nông dan Vit
Nam, Hôi Lien hiêp Phii nü Vit Nam, Doàn Thanh niên
Cong san Ho Chi Minh, Hi Ciru chiên binh Vit Narn;
- U' ban nhân dan các tinh, thânh ph 1:r11c thuc Trung 1.rong.

Thirc hin Quyt dnh s 1600/QD-TTg ngày 16/8/2016 cüa Thu tuing
ChInh phü phê duyt Chuo'ng trInh miic tiêu quôc gia Xây d1rng nông thôn mó'i
giai don 2016-2020, B Kê ho?ch và Dâu tu dtrçic phân cong huâng dan thirc
hin Quyêt djnh so 2261/QD-TTg ngày 15/12/2014 cüa Thu twn.g ChInh phü
phê duyt Chuang trmnh hO trg phát triên hap tác xA giai don 20 15-2020 thuc
ni dung so 04 trong Chuang trinh mic tiêu quôc gia xây dimg nOng thôn mOi
giai dotn 20 16-2020.
Tui Quyt dnh s 2261/QD-TTg ngây 15/12/2014 cüa Thu tung ChInh
phü phê duyt Chuang trinh ho trçY phát triên hap tác xã giai doan 20 15-2020 dia
quy djnh rO phm vi, dOi tucmg, ni dung, nguôn von áp diing cho tmg ni dung
hO trV chung hap tác xâ và ho trq riêng cho các hap tác xã trong 1mb VIC nOng,
lam, ngu, diem nghip.
B K hoch và Dtu tu hithng dn c th them hai ni dung ho trqducic
bô trI tr nguôn von ngân sách Trung hang thuc Chuang trInh rnllc tiêu quOc gia
Xây dçrng nông thôn mdci nhu sau:
1. Di vri h trq bill dir&ng nguiln nhân hrc: Thirc hin theo ni dung dâ
dugc quy djnh ti diem a khoán 1 phân III Quyêt dnh so 226 1/QD-TTg, trong do
luu môt so diem sau:
1.1. V do'i tuç/ng h ti-a: Can b quán 1 hap tác xã và thành viên hap tác
xä. Can b quãn 1 hap tác xã bao gOm: Chütch, thành viên Hi dông quãn trj,
các thành viên Ban Giám dOe (tong giám doe), ké toán trumg, ban kiem soát
(kiêm soát viên), can bô chuyên mOn k thut, nghip vii cüa hap tác x Va các
chirc danh quãn 1 khác theo quy djnh tai Diêu 1 cüa hap tác xã.
1.2. V lqp Ké hooch bi du-5ng và nuó'n kinh phI: Vic 1p kê hoch bôi
duOng, nguOn kinh phi, mi1rc ho tro vâ ca chê tài chInE thirc hin theo quy djnh tti

Thông tu so 340/TT-BTC ngây 29/12/2016 cüaB Tài chinh hu'óng dn v mirc
h try và Co ché tài chInh ho try bOi duo'ng nguôn nhân 1irc cüa hyp tác xã, thành
1p mói hpp tác xâ, to chi1rc li hoat dng cüa h9p tác xa theo Chu'ong trIrth ho try
phát triên h9p tác x giai don 20 15-2020.
Các B, ngành, hip hi Trung u0ng vâ da phu'cing cn cir nhu cu thirc t cüa
các hçip tác xä tai ngânh, dja phuong mInh xây dirng chucmg trmnh, thai gian, hInh
thirc tO chirc bOi duO'ng cho phü hyp, dáp 1rng tOi da nhu câu cüa các hyp tác xã.
2. Di vói ho trq dâu tu' phát triên kêt cãu h

tang

2.1. V tiêu chI, diêu kin dUQC h8 !rQ': Thçrc hin theo quy djnh ti Thông tu s
15/201 6/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 cüaB Nông nghip vã Phát triên nông thOn
huó'ng dan diêu kin và tiêu chI thi hu&ng ho try dâu t'r phát triên két câu h tang dOi
vi hçip tác xA nông nghip.
2.2. Vé danh inc các loqi két cáu hç tcng du'cic ho tra. Thrc hin theo quy
dnh t?i Diêu 3 Thông tu' sO 15/201 6/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 huOng dn
diêu kin và tiêu chI thii huO'rig hO try dâu tu' phát trién kêt câu h tang dôi vó'i hp tác
xã nông nghip. Các B, ngànii, hip hi Trung uong và dja phu'o'ng can cir diu
kin thxc tê tai Co S, iru tiên ho try các dir an dâu tu xây dung các cong trInh kêt
câu h tang phiic vi san xuât, kinh doanh cho cong dông thành viên h9p tác xã
nOng nghip theo thir tj nhu san:
(1) Xithng so chê, ch hiên:
- Xung so ch& bão quán, chê biên san phrn nông nghip;
- Co s giêt mô gia sñc, gia cam tip trung.
(2) Cong trInh k& cu h. thng vüng nuôi trng thüy, hãi san bao gm: h
thông cap thoát nâc dâu rnOi (ao, be chira, cOng, kênh, dung Ong cap, tiêu
nuc, trrn born), dêbao, kè, dithng giao thông, cong trInh xir ]2 nu'c thai chung
dôi vó'i ving nuôi trOng thüy san; h thông phao tiêu, den báo ranh giâi khu vi.rc
nuOi, h thông neo lông be; nâng cap vâphát triên lông be nuôi trOng hâi san tp
trung cüa hyp tác xâ nOng nghip trên biên.
(3) Cong trInh thüy !qi, giao thông ni dng trorig 1mb virc trng tr9t, lam
nghip, diem nghip bao gOm:
- Gong, tlam born, giêng, dung ng dn rnrôc, d dang, kênh, b chira
nu'âc, cong trinh trên kênh và bôr bao các 1oi, h thông cap nu'ó'c dâu rnOi phiic
vu tuO'i tiêt kiêm.
- Dung tric chinh giao thông ni dng, duèiig ranh can hra, duO'ng lam nghip.
(4) COng trinh din, nuó'c sinh hot, chy:
- H th6ng din h th phiic v1 san xut, so ch& ch bi&i trong 1mb virc
nông nghip, lam nghip, ngu nghip, diem nghip;
- Cong trInh nixâc sinh hoat gni khu du mi và h tMng du&ng ng cp
nuc các khu vuc trên dia bàn;
- Chq d.0 mi, du giá nông san.
(5) San phoi, nhà kho, cü'a hang v.t tu' nOng nghip.
(6) Tru sO' lam viêc.
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2.3. V ngun kinh phI và má'c h trci: Can cir khã näng can dói cüa ngân
sách t&ng dja phi.rcing và so kinh phi ho trg tr ngân sách Trung 1.rng dê thVc hin
Chuong trInh miic tiêu quôc ia Xây dmg nông thôn mài hang nàm, Uy ban
nhân dan cap tinh trInh Hi dông nhân dan cap tinh quy djnh müc ho tr cu the
cüa ngân sách nhà nuóc, dàim báo müc ho tra tui ngân sách Trung ucrn không
qü1% tong müc dâu ti.r dir an; hcip tác xâ dóng gop tôi thiêu 20% tong müc
dâu tix cüa di,r an theo dung quy djnh tai Quyêt djnh so 226 1/QD-TTg ngày
15/12/2014 cüa Thu tu&ng ChInh phü.
Vic 1p dir an phái tuân theo dñng quy djnh cüa cp có thm quyn v tiêu
chuân k5 thut, thiêt kê, djnh mirc, don giá cüa tl'rng loai cong trInh.
2.4. V quy trInh 1p ke hogch ddu tzt. Thirc hin theo quy djnh tai Thông
tu so 01/2017/TT-BK}IDT ngày 14/02/2017 c1ia Bô Kê hoach và Dâu tu huó'ng
dan quy trinh I.p kê hoch dâu tu cap xä thirc hin các chuo'ng trmnh m1ic tiêu
quôc gia.
2.5. V bàn giao quán lj, khai thác cong trInh: Sau khi nghim thu, Ban
quàn I xã bàn giao cong trInh cho các hcp tác xã dê quàn l, sir ding, bâo trI.
Cong trInh nay sê là tài san không chia cüa hgp tác xà, hçip tác xã phãi tir trang
trài chi phi cho vn hành, duy tu, bào duO'ng theo di1ng quy trInh, tiêu chuân k
thut, dam báo phát huy hiu qua theo thiêt kê; khi hçip tác xä giái the thI phân
giá trj tài san. duqc hInh thành tü khoãn ho trq cüa nhà nuóc dugc chuyên vào
ngân sách dja phucmg cüng cap vâi cor quan dàng k hcip tác xã.
Trén day là huàng dn thirc hin Quy& djnh s6 226 1/QD-TTg ngày
15/12/2014 cüa Thu tuâng Chinh ph phê duyt Chiiang trInh ho trçl phát triên
hçip tác xä giai doan 2015-2020 thuc ni dung so 04 trong Chuorng trInh misc
tiêu quôc gia Xây dirng nông thôn med giai don 20 16-2020.
Trong qua trmnh trin khai thirc hin, nu có khó khán, vrnng m.c, d nghj
các co quan gt'ri báo cáo ye B Kê hoach và Dâu tu dê huerng dan xà l./4
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No'inhân:
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- Nhis trên;
- ThO tuàng CP và các Phó Thu tuóng CP;
- Lãnh dao B;
- Van phOng diêu phôi NTM TW;
- SO KU & DT các tinhlTP truc thuc TW;
- Thành viên BCD di mOi, phát triên KTTT, HTX;
- Vu KTNN, TCTT, KC
- Luu VT, HTX. 40
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Noi nhIn:
- CT, PCT UBND tinh Lê Tn Thanh;
- Các SO: K hoach và Dâu ti.r, Nông nghip và
PTNT, Tài chInh;
- Lien minh HTX tinh;
- Van phOng Diêu phôi hông thôn rni tinh;
- UBND các huyn, th xà, thành phô (sao gri
cho các HTX trên dia bàn);
- Chi cuc PTNT;
-CPVP;
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- Luu: VT, TH, KTN.

