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STT

Tên thủ tục hành chính

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Trang

1

Hỗ trợ sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao tập trung đối với doanh 1-5
nghiệp và tổ chức khác

2

Hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ đối với doanh nghiệp và tổ chức khác

3

Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đối với doanh 11-14
nghiệp và tổ chức khác

4

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi ngoài khu dân cư

5

Hỗ trợ công trình nuôi cá “sông trong ao” đối với doanh nghiệp và tổ 19-22
chức khác

6

Hỗ trợ sản xuất an toàn đối với doanh nghiệp và tổ chức khác

7

Hỗ trợ xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dự án 27-30
của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

8

Hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà kính

9

Hỗ trợ tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đối với 35-38
doanh nghiệp và tổ chức khác

10

Hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông 39-42
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, OCOP, ngành nghề nông thôn đối với
doanh nghiệp và tổ chức khác

11

Hỗ trợ xây dựng kho lạnh bảo quản sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, 43-46
thủy sản, OCOP, ngành nghề nông thôn

12

Hỗ trợ mua thiết bị lạnh và giá để hàng chuyên dùng để bán sản phẩm 47-50
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh
Bắc Ninh đối với doanh nghiệp và tổ chức khác

13

Hỗ trợ xây dựng khu giết mổ tập trung ngoài khu dân cư

51-54

14

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm đối với doanh nghiệp và tổ chức khác

55-58

6-10

15-18

23-26

31-34
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STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

15

Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 59-61
sản và sản phẩm OCOP đối với doanh nghiệp và tổ chức khác

16

Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm về nông nghiệp và OCOP ở trong 62-64
nước hoặc quốc tế

17

Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng đối với trường hợp ứng trước giá trị 65-67
hợp đồng thu mua sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đối với
tổ chức

18

Hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân hàng thương mại cho trang trại và cơ sở 68-70
ngành nghề nông thôn đối với doanh nghiệp

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã

2

Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đối với cá nhân, tổ 78-81
hợp tác, hợp tác xã

3

Hỗ trợ xây dựng nhà lưới

4

Hỗ trợ mua thiết bị lạnh và giá để hàng chuyên dùng để bán sản phẩm 86-89
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh
Bắc Ninh đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã

5

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác 90-92
xã

6

Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ 93-95
sản và sản phẩm OCOP đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã

7

Hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân hàng thương mại cho trang trại; cơ sở 96-99
ngành nghề nông thôn của hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình

8

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất có sản phẩm được cấp có thẩm 100-102
quyền phê duyệt tham gia chương trình OCOP

9

Hỗ trợ kinh phí để di dời các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu 103-105
dân cư đến địa điểm quy hoạch

III
1

71-77

82-85

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
Hỗ trợ sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao tập trung đối với cá nhân, 106-111
tổ hợp tác, hợp tác xã
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STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

2

Hỗ trợ công tác chỉ đạo, nghiệm thu, chi trả hỗ trợ sản xuất của thôn, 112-115
hợp tác xã, tổ hợp tác

3

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà Hồ

4

Hỗ trợ công trình nuôi cá “sông trong ao” đối với cá nhân, tổ hợp tác, 119-122
hợp tác xã

5

Hỗ trợ sản xuất an toàn đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã

6

Hỗ trợ tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đối với 127-129
cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã

7

Hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông 130-133
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, OCOP, ngành nghề nông thôn đối với cá
nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã

8

Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi đối với chăn nuôi nông hộ

9

Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng đối với trường hợp ứng trước giá trị 138-140
hợp đồng thu mua sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đối với
cá nhân

116-118

123-126

134-137
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NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
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TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 931 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 09 năm
2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
Ký bởi: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh
Ngày ký: 21-09-2022 14:54:56 +07:00

I. Cấp tỉnh
Hỗ trợ sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao tập trung đối với doanh
nghiệp và tổ chức khác
(Căn cứ Điều 4 NQ 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 1

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp về Trung tâm Hành chính
công tỉnh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:
a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định;
b) Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, trong thời gian 1/2 ngày làm việc cán bộ
tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao cho người nộp và chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa,
hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
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Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định hỗ trợ, Ủy ban
nhân cấp tỉnh chuyển cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi Tiếp nhận hồ
sơ để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bảng kê diện tích sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao do doanh
nghiệp, tổ chức khác lập.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thực hiện theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Doanh nghiệp và tổ chức khác
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể
bổ sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
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Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ;
Mẫu số 2: Bảng kê diện tích sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao do
doanh nghiệp, tổ chức lập.
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Có trong danh mục cây trồng giá trị kinh tế cao được hỗ trợ do Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hàng năm;
- Diện tích hỗ trợ là diện tích trồng mới và có quy mô vùng sản xuất tập
trung cùng loại cây trồng: với cây hoa, cây cảnh từ 0,5 ha trở lên, với cây ăn quả
từ 01 ha trở lên, với cây trồng khác từ 02 ha trở lên.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản
xuất nông nghiệp năm.……...

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày tháng năm

CÔNG TY …

BẢNG KÊ DIỆN TÍCH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO
TẠI XÃ …VỤ…………NĂM………
Địa điểm thực
Số tiền đề
Diện
tích
hiện
nghị hỗ trợ
STT
Loại cây trồng
(m2)
(xứ đồng, thôn)
1

Loại cây trồng…

………….

2

Loại cây trồng…

……….

3

Loại cây trồng…

……….

Tổng cộng
NGƯỜI LẬP BIỂU

DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đống dấu)

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

6
Tên thủ
tục số 2

Hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ đối với doanh nghiệp và tổ chức khác
(Căn cứ Điều 6 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp, tổ chức khác nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh; địa chỉ:
Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn
thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn
bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định hỗ trợ, Ủy ban
nhân cấp tỉnh chuyển cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi Tiếp nhận hồ sơ
để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
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Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia về nông nghiệp
hữu cơ;
- Bảng tổng hợp số lượng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học,
chế phẩm sinh học đề nghị hỗ trợ;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua phân bón hữu cơ,
thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chế phẩm sinh học.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Doanh nghiệp, tổ chức khác
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể bổ
sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ;
Mẫu số 2: Bảng tổng hợp số lượng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật
sinh học, chế phẩm sinh học đề nghị hỗ trợ;
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
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- Doanh nghiệp, tổ chức khác được cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu
chuẩn nông nghiệp hữu cơ;
- Quy mô vùng sản xuất (liền bờ, liền thửa) lúa hữu cơ tập trung từ 03 ha trở
lên; vùng sản xuất rau màu, cây ăn quả và cây trồng khác từ 02 ha trở lên.
- Giá hỗ trợ là giá trúng thầu hoặc giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính và
chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 2
BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
SINH HỌC, CHẾ PHẨM SINH HỌC SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT HỮU CƠ ……..
.VỤ…… NĂM……………

STT

Loại vật tư

I

Phân bón hữu cơ

II

Thuốc BVTV sinh học

III

Chế phẩm sinh học

Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

Tổng
NGƯỜI LẬP BIỂU

DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đống dấu)

Kinh phí
đề nghị
hỗ trợ
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Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đối với doanh
nghiệp và tổ chức khác
(Căn cứ Điều 7 NQ 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 3

Bước 1: Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp, tổ chức khác nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh;
địa chỉ: Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn
để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên
nhận giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ
cho cơ quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh
sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
có văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân
dân tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ
trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định hỗ trợ, Ủy
ban nhân cấp tỉnh chuyển cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi Tiếp
nhận hồ sơ để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
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Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch
vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/.
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng đào, đắp bờ bao, hoá đơn tài chính, bảng
xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành và chứng từ liên quan (nếu có).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Doanh nghiệp, tổ chức khác
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có
thể bổ sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ.
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Chuyển đổi phải tuân thủ các quy định của Luật Đất đai và các văn bản
quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Diện tích chuyển đổi phải phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây
trồng trên đất trồng lúa của Ủy ban nhân dân cấp huyện, được Ủy ban nhân
dân cấp xã đồng ý bằng văn bản;
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- Việc chuyển đổi được thực hiện một cách linh hoạt nhưng không làm
thay đổi tính chất của đất để khi cần thiết có thể phục hồi, chuyển đổi trở lại
để trồng lúa. Diện tích hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản không quá
20% diện tích đất trồng lúa và có độ sâu không quá 120 cm so với hiện trạng;
- Vùng chuyển đổi phải khai thác tối đa hiện trạng giao thông, thủy lợi
nội đồng của địa phương, không làm ảnh hưởng tới các vùng sản xuất xung
quanh.
- Có biên bản xác định hiện trạng ban đầu trước khi đào, đắp giữa Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ cơ
sở chuyển đổi.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)

15
Tên thủ
tục số 4

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi ngoài khu dân cư
(Căn cứ Điều 10 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh; địa chỉ: Số 11A Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người
đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao
cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn
thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn
bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần
nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định hỗ trợ, Ủy ban nhân
cấp tỉnh chuyển cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi Tiếp nhận hồ sơ để trả
kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
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Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, có cam kết duy trì sản xuất từ 03 năm trở lên;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua vật tư, máy móc, thiết bị
tự động hóa; chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh
thẩm định giá hoặc quyết định trúng thầu;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương trở
lên.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể bổ
sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ.
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Có quy mô chăn nuôi thường xuyên từ 20 đơn vị vật nuôi (tương đương trọng
lượng 10.000 kg hơi) trở lên;
- Địa điểm xây dựng phù hợp kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Có biện
pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

17
- Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi đến đối tượng chịu ảnh hưởng
của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi theo quy
định của Luật Chăn nuôi và pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Cam kết thực hiện từ 03 năm trở lên (kể từ sau khi hoàn thành, đưa vào sử
dụng) và chấp hành đúng các quy định liên quan của pháp luật;
- Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương
trở lên;
- Giá hỗ trợ là giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính và chứng thư thẩm định giá
của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá hoặc giá trúng thầu nhưng
không vượt quá định mức các nội dung hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định;
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư;
- Phương án chưa được hỗ trợ lãi suất theo Điều 32 Nghị quyết số
07/2022/NQ-HĐND.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông
thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 01
………..
Số:

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

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình UBND tỉnh
xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho …. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
HỖ TRỢ
(Ký, họ tên, đóng dấu nếu có)
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Hỗ trợ công trình nuôi cá “sông trong ao” đối với doanh nghiệp
và tổ chức khác
(Căn cứ Điều 13 NQ 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 5

Bước 1: Nộp hồ sơ
- Doanh nghiệp, tổ chức khác nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh; địa
chỉ: Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn
thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn
bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định hỗ trợ, Ủy ban
nhân cấp tỉnh chuyển cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi Tiếp nhận hồ sơ
để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
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bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có cam
kết thực hiện sản xuất liên tục từ 03 năm trở lên;
- Hợp đồng, biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng thi công xây dựng, lắp đặt
công trình sông trong ao giữa tổ chức, cá nhân với đơn vị thi công, cung ứng (nếu
có);
- Hóa đơn tài chính hoặc hóa đơn bán lẻ mua vật liệu xây dựng, lắp đặt đối
với các hạng mục vật tư, máy móc phục vụ vận hành hệ thống sông trong ao;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương
trở lên.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Doanh nghiệp, tổ chức khác
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể bổ
sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
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Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ.
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Doanh nghiệp, tổ chức khác nuôi trồng thủy sản có diện tích mặt nước tối
thiểu 0,5 ha;
- Công trình “sông trong ao” phải được xây dựng mới có kích thước tối thiểu
dài 25m x rộng 05m x sâu 2,5 m (Diện tích nuôi cá 20m x 05m x 02m = 200m3); có
hệ thống sục khí, thu gom chất thải để xử lý trong quá trình nuôi;
- Cam kết của doanh nghiệp, tổ chức khác thực hiện sản xuất liên tục tối thiểu
03 năm từ khi công trình bàn giao, nghiệm thu. Giao Uỷ ban nhân dân cấp xã theo
dõi và giám sát việc thực hiện các cam kết. Trong trường hợp doanh nghiệp, tổ
chức khác sau khi được hỗ trợ không thực hiện đúng cam kết mà không có lý do
chính đáng, Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện để thu
hồi kinh phí đã hỗ trợ nộp ngân sách nhà nước và xử lý theo quy định;
- Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương
trở lên.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Tên thủ tục
số 6

Hỗ trợ sản xuất an toàn đối với doanh nghiệp và tổ chức khác
(Căn cứ Điều 15 NQ 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
- Doanh nghiệp, tổ chức khác nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh;
địa chỉ: Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn
để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên
nhận giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ
cho cơ quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh
sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ
trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định hỗ trợ, Ủy
ban nhân cấp tỉnh chuyển cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi Tiếp
nhận hồ sơ để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

24
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch
vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có
cam kết của chủ cơ sở về việc duy trì thực hiện tối thiểu 03 năm;
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, sản
phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia về nông nghiệp hữu cơ còn hiệu lực;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng tư vấn, cấp giấy chứng nhận (nếu có);
biên lai thu phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận (hoặc hóa đơn tài chính).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Doanh nghiệp, tổ chức khác
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể bổ
sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
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Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ.
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Quy mô: Trồng trọt diện tích tối thiểu 01 ha, riêng diện tích sản xuất
trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính tối thiểu 500 m2; chăn nuôi tối thiểu 20
đơn vị vật nuôi; thuỷ sản tối thiểu 5.000 m2 mặt nước trong ao đất ở cùng địa
điểm hoặc 05 lồng nuôi.
- Giấy chứng nhận có hiệu lực tối thiểu 02 năm.
- Cam kết duy trì thực hiện chứng nhận tối thiểu 03 năm của chủ cơ sở.
- Giấy chứng nhận được đơn vị cấp giấy chứng nhận gửi cho Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở
ngay sau khi cấp.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Hỗ trợ xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dự án của
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
(Căn cứ Điều 16 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 7

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại: Trung tâm Hành
chính công tỉnh; địa chỉ: Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên
nhận giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ
cho cơ quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh
sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ
trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định hỗ trợ, Ủy ban
nhân cấp tỉnh chuyển cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi Tiếp nhận
hồ sơ để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện

28
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch
vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân có dự án gửi Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, có cam kết duy trì sản xuất từ 05 năm trở lên;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính, chứng thư thẩm định
giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá hoặc quyết định
trúng thầu của các hạng mục thực hiện dự án.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có
thể bổ sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ;
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng tối thiểu một trong
các tiêu chí sau:
+ Nằm trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Ủy ban
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nhân dân tỉnh quyết định công nhận hoặc phê duyệt quy hoạch;
+ Dự án do doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực
hiện.
- Công nghệ ứng dụng trong dự án có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thuộc
Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển do cấp có thẩm quyền
quy định;
- Dự án phải đáp ứng Tiêu chuẩn Quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
về môi trường; trường hợp chưa có Tiêu chuẩn Quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia thì thực hiện theo quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Cam kết duy trì sản xuất từ 5 năm trở lên (kể từ sau khi dự án hoàn thành,
đưa vào sử dụng) và chấp hành đúng các quy định liên quan của pháp luật.
- Giá hỗ trợ là giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính và chứng thư thẩm
định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá hoặc giá
trúng thầu;
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình UBND tỉnh
xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho …. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Tên thủ
tục số 8

Hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà kính
(Căn cứ Điều 17 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại: Trung tâm Hành chính
công tỉnh; địa chỉ: Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh
sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định hỗ trợ, Ủy ban
nhân cấp tỉnh chuyển cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi Tiếp nhận hồ
sơ để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ

32
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân có phương án gửi Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, có cam kết thực hiện sản xuất từ 03 năm trở lên;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương
đương trở lên;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua máy móc, thiết bị tự
động hóa.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể
bổ sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ.
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Quy mô: Diện tích nhà màng, nhà kính từ 500 m2 trở lên.
- Đáp ứng yêu cầu theo văn bản hướng dẫn về xây dựng nhà màng, nhà
kính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
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- Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương
đương trở lên;
- Cam kết duy trì sản xuất từ 03 năm trở lên (kể từ sau khi hoàn thành, đưa
vào sử dụng) và chấp hành đúng các quy định liên quan của pháp luật.
- Giá hỗ trợ là giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính và chứng thư thẩm
định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá hoặc giá trúng
thầu;
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Tôi, cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai
sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Hỗ trợ tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đối với
doanh nghiệp và tổ chức khác
(Căn cứ Điều 18 NQ 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 9

Bước 1: Nộp hồ sơ
- Doanh nghiệp, tổ chức khác nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh;
địa chỉ: Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên
nhận giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho
cơ quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh
sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định hỗ trợ, Ủy ban
nhân cấp tỉnh chuyển cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi Tiếp nhận hồ
sơ để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
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Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh của tổ
chức, cá nhân thuê ruộng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hợp đồng thuê đất (còn hiệu lực) kèm theo bảng kê diện tích thuê đất có
ký nhận của hộ gia đình, cá nhân có ruộng cho thuê, có bản đồ về khu đất thuê,
có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất cho thuê.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Doanh nghiệp, tổ chức khác
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể
bổ sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ.
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Trực tiếp thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
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(không thuê lại của bên đi thuê khác).
- Diện tích đất thuê tối thiểu 03 ha; thời gian thuê tối thiểu 05 năm.
- Cam kết sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa tối thiểu 03
năm và chấp hành đúng các quy định liên quan của pháp luật.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Tên thủ
tục số
10

Hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp,
lâm nghiệp, thủy sản, OCOP, ngành nghề nông thôn đối với doanh nghiệp
và tổ chức khác
(Căn cứ Điều 19 NQ 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
- Doanh nghiệp, tổ chức khác nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh;
địa chỉ: Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh
sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ
phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả.
Cách thức thực hiện
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Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Đơn đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có cam
kết phục vụ trên địa bàn tỉnh ít nhất 3 năm;
- Chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm
định giá hoặc quyết định trúng thầu; hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài
chính mua bán và hồ sơ máy móc, thiết bị;
- Bản cam kết có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Doanh nghiệp, tổ chức khác
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể
bổ sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ
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Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Doanh nghiệp, tổ chức khác mua máy móc, thiết bị được hỗ trợ phải cam
kết thực hiện trên địa bàn tỉnh ít nhất 05 năm;
- Có trong danh mục máy móc, thiết bị hỗ trợ do Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quy định hàng năm;
- Giá hỗ trợ là giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính, đối với máy móc,
thiết bị do cùng một đơn vị cung cấp được hỗ trợ có giá trị từ 100 triệu đồng trở
lên cần có chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh
thẩm định giá hoặc giá trúng thầu;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối nhu cầu mua máy móc, thiết bị phù
hợp với diện tích, quy mô sản xuất thực tế của địa phương để thực hiện hỗ trợ,
đảm bảo hiệu quả của chính sách;
- Đối với máy móc phục vụ sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn
phải đảm bảo ứng dụng công nghệ mới và thân thiện với môi trường.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)

43
Hỗ trợ xây dựng kho lạnh bảo quản sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp,
thủy sản, OCOP, ngành nghề nông thôn
(Căn cứ Điều 25 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 11

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại: Trung tâm Hành chính
công tỉnh; địa chỉ: Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh
sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ

44
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân có phương án gửi Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, có cam kết thực hiện sản xuất từ 3 năm trở lên;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua thiết bị lạnh; chứng
thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá hoặc
quyết định trúng thầu.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể
bổ sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ.
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Thể tích kho lạnh từ 500 m3 trở lên;
- Cam kết duy trì kho lạnh bảo quản từ 03 năm trở lên (kể từ sau khi hoàn thành,
đưa vào sử dụng) và chấp hành đúng các quy định liên quan của pháp luật;
- Giá hỗ trợ là giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính và chứng thư thẩm định giá của
doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá hoặc giá trúng thầu nhưng
không vượt quá định mức các nội dung hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định;
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- Ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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………..
Số:

Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình UBND tỉnh
xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho …. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
HỖ TRỢ
(Ký, họ tên, đóng dấu nếu có)
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Hỗ trợ mua thiết bị lạnh và giá để hàng chuyên dùng để bán sản phẩm
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh
Bắc Ninh đối với doanh nghiệp và tổ chức khác
(Căn cứ Điều 26 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 12

Bước 1: Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp, tổ chức khác nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh; địa
chỉ: Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh
sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/.
Thành phần, số lượng hồ sơ
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I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí mua thiết bị lạnh và giá để hàng gửi Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua thiết bị lạnh, giá để
hàng chuyên dụng, có các phụ lục tài liệu kèm theo về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo
hành; Chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm
định giá hoặc quyết định trúng thầu (đối với máy móc, thiết bị có giá trị từ 100
triệu đồng trở lên);
- Đối với các cửa hàng mở tại khu công nghiệp, khu, điểm du lịch, trạm
dừng nghỉ trên các trục đường quốc lộ: Hợp đồng thuê địa điểm cửa hàng và
cam kết bán hàng từ 05 năm trở lên.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Doanh nghiệp, tổ chức khác
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể
bổ sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ.
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Đối với siêu thị: có gian hàng chuyên doanh sản phẩm nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy sản an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh với diện tích tối
thiểu 250 m2.
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- Đối với cửa hàng: có quầy hàng chuyên doanh sản phẩm nông nghiệp,
lâm nghiệp, thủy sản an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh với diện tích
tối thiểu 35m2; có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cấp
có thẩm quyền cấp.
- Đối với các cửa hàng mở tại khu công nghiệp, khu, điểm du lịch, trạm
dừng nghỉ trên các trục đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng yêu cầu tại
khoản 1 mục II Điều 1 Quyết định 185/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ
thống điểm trưng bày, giới thiệu và cung ứng nông sản an toàn và sản phẩm
OCOP tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030" có hợp đồng thuê địa điểm cửa hàng và
bản cam kết bán hàng từ 05 năm trở lên.
- Giá hỗ trợ là giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính, đối với máy móc,
thiết bị do cùng một đơn vị cung cấp được hỗ trợ có giá trị từ 100 triệu đồng trở
lên cần có chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh
thẩm định giá hoặc giá trúng thầu.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Tên thủ
tục số 13

Hỗ trợ xây dựng khu giết mổ tập trung ngoài khu dân cư
(Căn cứ Điều 27 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh; địa chỉ: Số 11A
Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa,
hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/.
Thành phần, số lượng hồ sơ
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I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân có phương án gửi Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, có cam kết duy trì sản xuất từ 03 năm trở lên;
- Văn bản, tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến công tác giải phóng mặt
bằng; Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua vật tư, vật liệu liên
quan: máy móc, thiết bị tự động hóa; chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp
đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá hoặc quyết định trúng thầu.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể bổ
sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Có công suất giết mổ một ngày/đêm tối thiểu 5.000 kg hơi;
- Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường;
- Việc giết mổ vật nuôi phải tuân thủ quy định của pháp luật về thú y, an
toàn thực phẩm và đối xử nhân đạo với vật nuôi;
- Cơ sở giết mổ phải có hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ của vật nuôi bảo đảm
truy xuất được nguồn gốc của vật nuôi đưa vào giết mổ; Phải đảm bảo khoảng
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cách theo quy định của pháp luật về môi trường và giết mổ vật nuôi;
- Cam kết thực hiện từ 03 năm trở lên (kể từ sau khi hoàn thành, đưa vào sử
dụng) và chấp hành đúng các quy định liên quan của pháp luật;
- Giá hỗ trợ là giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính và chứng thư thẩm định
giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá hoặc giá trúng thầu
nhưng không vượt quá định mức các nội dung hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh quy
định;
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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………..
Số:

Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình UBND tỉnh
xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho …. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
HỖ TRỢ
(Ký, họ tên, đóng dấu nếu có)
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Tên thủ
tục số 14

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm đối với doanh nghiệp và tổ chức khác
(Căn cứ Điều 28 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp, tổ chức khác nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh; địa chỉ:
Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao
cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn
thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn
bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/.
Thành phần, số lượng hồ sơ
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I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Quyết định chấp thuận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ, bộ nhận diện
thương hiệu (logo, sổ tay hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, banner, poster...);
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương
trở lên;
- Các hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính, chứng từ chi theo quy
định.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Doanh nghiệp, tổ chức khác
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể bổ
sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Nhãn hiệu sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ quyết định chấp nhận đơn
hợp lệ;
- Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương
trở lên
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
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Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
và sản phẩm OCOP đối với doanh nghiệp và tổ chức khác
(Căn cứ Điều 29 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 15

Bước 1: Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp, tổ chức khác nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh; địa
chỉ: Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa,
hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần
nhất;
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương
trở lên;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng và hóa đơn tài chính phục vụ cho việc mua
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tem để truy xuất nguồn gốc.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Doanh nghiệp, tổ chức khác
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể bổ
sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Tem truy xuất phải đảm bảo theo các quy định tại Quyết định số 508/QĐUBND ngày 02/12/2021 về ban hành Quy chế quản lý hệ thống truy xuất nguồn
gốc sản phẩm, hàng hoá tỉnh Bắc Ninh.
- Tem truy xuất của Doanh nghiệp, tổ chức khác được gửi cho Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở
trước khi được hỗ trợ;
- Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương
trở lên.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Tên thủ
tục số 16

Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm về nông nghiệp trong nước và quốc tế
(Căn cứ Điều 30 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; địa chỉ:
Số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh
sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả c.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
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I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Giấy mời tham dự hội chợ, triển lãm;
- Văn bản đồng ý (cử) tham gia hội chợ, triển lãm trong nước của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; hội chợ, triển lãm nước ngoài của Uỷ ban nhân dân
tỉnh;
- Văn bản xác nhận tổ chức, cá nhân có tham gia hội chợ, triển lãm của cơ
quan, đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm;
- Hoá đơn, chứng từ liên quan.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể
bổ sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………..
Số:

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ
……..năm.……...
Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh

Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ văn bản ............. đồng ý (cử) tham gia hội chợ, triển lãm trong nước của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hội chợ, triển lãm nước ngoài của Uỷ ban nhân dân
tỉnh
…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình UBND tỉnh
xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho …. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
HỖ TRỢ
(Ký, họ tên, đóng dấu nếu có)
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Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng đối với trường hợp ứng trước giá trị hợp
đồng thu mua sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đối với tổ chức
(Căn cứ Điều 31 NQ 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh; địa chỉ: Số 11A Lý Thái
Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Tên thủ
tục số 17

Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa,
hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức thu mua sản phẩm nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy sản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
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- Hợp đồng kinh tế và thanh lý hợp đồng về thu mua sản phẩm nông nghiệp,
lâm nghiệp, thủy sản của các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã đối với đơn vị,
cá nhân bao tiêu sản phẩm, kèm theo danh sách có ký nhận của các hộ được ứng
trước kinh phí sản xuất;
- Khế ước vay vốn của Ngân hàng đối với cá nhân, tổ chức thu mua sản
phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; chứng từ chi trả lãi suất tiền vay theo
chu kỳ sản xuất cây trồng (tối đa không quá 06 tháng 01 lần).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể bổ
sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
……. đã thực hiện …… tại… (địa điểm sản xuất) theo phương thức ứng trước giá
trị hợp đồng ….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Tên thủ
tục số 18

Hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân hàng thương mại cho trang trại và cơ sở
ngành nghề nông thôn đối với doanh nghiệp
(Căn cứ Điều 32 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp nộp về Trung tâm Hành chính công tỉnh; địa chỉ: Số 11A Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
2.1. Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
có trách nhiệm trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa,
hoàn thiện hồ sơ (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản gửi Sở Tài chính.
2.2. Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh (tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
tỉnh gần nhất);
2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển
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nông thôn.
- Khế ước vay vốn của Ngân hàng đối với tổ chức, cá nhân; chứng từ chi trả lãi
suất tiền vay theo phương án hoặc chu kỳ sản xuất.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể bổ
sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Hỗ trợ lãi suất được tính cho từng phương án và được thực hiện theo hồ sơ
thanh toán thực tế giữa doanh nghiệp với ngân hàng thương mại trên cơ sở hợp
đồng đã ký;
- Các khoản vay đúng đối tượng, đúng mục tiêu và đáp ứng các điều kiện
theo quy định của Ngân hàng thương mại;
- Sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ gốc, lãi theo đúng thỏa thuận với
ngân hàng thương mại, không hỗ trợ đối với các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn
tính từ thời điểm quá hạn;
- Hợp đồng tín dụng được hỗ trợ là các hợp đồng chưa được hỗ trợ lãi suất
từ các chính sách khác;
- Đảm bảo tiến độ thực hiện theo phương án đầu tư được duyệt;
- Phương án chưa được hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng trang trại
chăn nuôi theo Điều 10 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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CÔNG TY………..
Số:

Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/……….
Bắc Ninh, ngày …….. tháng…… năm 20…..

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất
nông nghiệp năm.……...

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình
OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số……..…ngày…../…./….. của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc nghiệm thu……………………………….;
Công ty…….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình
UBND tỉnh xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ là:………………....….đồng
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Công ty…. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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II.Cấp Huyện
Tên thủ
tục số 1

Hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
(Căn cứ Điều 6 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã nộp về Trung tâm Hành chính công cấp
huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao
cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trả lời
cá nhân, tổ chức bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua
Trung tâm Hành chính công cấp huyện).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp và
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Phát triển nông thôn/ Phòng Kinh tế
- Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia về nông nghiệp
hữu cơ;
- Bảng tổng hợp số lượng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học,
chế phẩm sinh học đề nghị hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp xã lập;
- Bảng kê diện tích, số lượng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học,
chế phẩm sinh học được hỗ trợ có ký nhận của đối tượng nhận hỗ trợ do cá nhân, tổ
hợp tác, hợp tác xã hoặc thôn lập, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua phân bón hữu cơ,
thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chế phẩm sinh học.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Phòng Kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn/ Phòng Kinh tế
Mẫu số 2: Bảng tổng hợp số lượng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật
sinh học, chế phẩm sinh học đề nghị hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp xã lập;
Mẫu số 3: Bảng kê diện tích, số lượng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật
sinh học, chế phẩm sinh học được hỗ trợ có ký nhận của đối tượng nhận hỗ trợ do cá
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nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc thôn lập, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn nông
nghiệp hữu cơ;
- Quy mô vùng sản xuất (liền bờ, liền thửa) lúa hữu cơ tập trung từ 03 ha trở
lên; vùng sản xuất rau màu, cây ăn quả và cây trồng khác từ 02 ha trở lên.
- Giá hỗ trợ là giá trúng thầu hoặc giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính và
chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1(Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 2
Huyện, TP:………
Xã (TT, Phường):…………
Bảng tổng hợp số lượng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chế phẩm sinh
học ……vụ …..năm…….
STT

Vật tư hỗ trợ

I

Phân bón hữu cơ

II

Thuốc BVTV sinh học

III

Chế phẩm sinh học

Số lượng

Thành tiền

Kinh phí đề
nghị hỗ trợ

Tổng

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày
tháng
năm 20….
UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 3
Xã:……………………
Thôn (HTX):…………
BẢNG KÊ DIỆN TÍCH SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT HỮU CƠ CỦA HỘ/HTX/TỔ
HỢP TÁC
VỤ…… NĂM……………
Loại cây trồng (m2)
STT

Họ và tên cá nhân/
HTX/ Tổ hợp tác

Lúa

Rau màu

Cây …
ăn quả

Tổng
diện
tích

Ký nhận hộ
(đơn vị)
sản xuất

…..
Tổng cộng

TRƯỞNG THÔN
(CHỦ NHIỆM HTX)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày
tháng
năm 20….
UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 4
Xã:……………………
Thôn (HTX):…………
BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
SINH HỌC, CHẾ PHẨM SINH HỌC SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT HỮU CƠ CỦA
HỘ/HTX/TỔ HỢP TÁC
VỤ…… NĂM……………

Loại vật tư

STT

I

Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn
giá
(đ/…)

Thành
tiền
(đ)

Kinh phí
đề nghị
hỗ trợ
(đ)

Phân bón hữu cơ

….
II

Thuốc BVTV sinh học

….
III

Chế phẩm sinh học

…..
Tổng
TRƯỞNG THÔN
(CHỦ NHIỆM HTX)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày
tháng
năm 20….
UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đối với cá nhân, tổ hợp
tác, hợp tác xã
(Căn cứ Điều 7 NQ 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 2

Bước 1: Nộp hồ sơ
Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã nộp về Trung tâm Hành chính công cấp
huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao
cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trả lời
cá nhân, tổ chức bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua
Trung tâm Hành chính công cấp huyện).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn/ Kinh tế
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- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng đào, đắp bờ bao, hoá đơn tài chính, bảng xác
định giá trị khối lượng công việc hoàn thành và chứng từ liên quan (nếu có).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Chuyển đổi phải tuân thủ các quy định của Luật Đất đai và các văn bản quy
phạm pháp luật khác có liên quan;
- Diện tích chuyển đổi phải phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trên đất trồng lúa của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy
ban nhân dân cấp huyện), được Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý bằng văn bản;
- Việc chuyển đổi được thực hiện một cách linh hoạt nhưng không làm thay
đổi tính chất của đất để khi cần thiết có thể phục hồi, chuyển đổi trở lại để trồng
lúa. Diện tích hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản không quá 20% diện tích
đất trồng lúa và có độ sâu không quá 120 cm;
- Vùng chuyển đổi phải khai thác tối đa hiện trạng giao thông, thủy lợi nội
đồng của địa phương, không làm ảnh hưởng tới các vùng sản xuất xung quanh.
- Có biên bản xác định hiện trạng ban đầu trước khi đào, đắp giữa Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế với Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ
cơ sở chuyển đổi.

80
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Tên thủ
tục số 3

Hỗ trợ xây dựng nhà lưới
(Căn cứ Điều 17 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp về Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trả lời
cá nhân, tổ chức bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua
Trung tâm Hành chính công cấp huyện).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo
Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định,
Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn/ Kinh tế, có cam kết duy trì sản xuất từ 03 năm trở lên;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương
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trở lên;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua máy móc, thiết bị tự
động hóa.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Quy mô: Diện tích nhà lưới, nhà màng, nhà kính từ 500 m2 trở lên.
- Đáp ứng yêu cầu theo văn bản hướng dẫn về xây dựng nhà lưới của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương
trở lên;
- Cam kết duy trì sản xuất từ 03 năm trở lên (kể từ sau khi hoàn thành, đưa
vào sử dụng) và chấp hành đúng các quy định liên quan của pháp luật;
- Giá hỗ trợ là giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính và chứng thư thẩm định
giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá hoặc giá trúng thầu;
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- Ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Tôi, cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai
sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Hỗ trợ mua thiết bị lạnh và giá để hàng chuyên dùng để bán sản phẩm nông
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh
đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
(Căn cứ Điều 26 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 4

Bước 1: Nộp hồ sơ
Cá nhân tổ hợp tác, hợp tác xã nộp về Trung tâm Hành chính công cấp
huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trả lời
cá nhân, tổ chức bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua
Trung tâm Hành chính công cấp huyện).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo
Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định,
Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp và
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Phát triển nông thôn/ Kinh tế;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua thiết bị lạnh, giá để
hàng chuyên dụng, có các phụ lục tài liệu kèm theo về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo
hành; Chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm
định giá hoặc quyết định trúng thầu (đối với máy móc, thiết bị có giá trị từ 100
triệu đồng trở lên);
- Đối với các cửa hàng mở tại khu công nghiệp, khu, điểm du lịch, trạm
dừng nghỉ trên các trục đường quốc lộ: Hợp đồng thuê địa điểm cửa hàng và cam
kết bán hàng từ 05 năm trở lên.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Đối với siêu thị: có gian hàng chuyên doanh sản phẩm nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy sản an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh với diện tích tối
thiểu 250 m2.
- Đối với cửa hàng: có quầy hàng chuyên doanh sản phẩm nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy sản an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh với diện tích tối
thiểu 35m2; có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cấp có
thẩm quyền cấp.
- Đối với các cửa hàng mở tại khu công nghiệp, khu, điểm du lịch, trạm
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dừng nghỉ trên các trục đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng yêu cầu tại
khoản 1 mục II Điều 1 Quyết định 185/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống
điểm trưng bày, giới thiệu và cung ứng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh
Bắc Ninh đến năm 2030" có hợp đồng thuê địa điểm cửa hàng và bản cam kết bán
hàng từ 05 năm trở lên.
- Giá hỗ trợ là giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính, đối với máy móc, thiết
bị do cùng một đơn vị cung cấp được hỗ trợ có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên
cần có chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm
định giá hoặc giá trúng thầu.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Tên thủ
tục số 5

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
(Căn cứ Điều 28 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã nộp về Trung tâm Hành chính công cấp
huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao
cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trả lời
cá nhân, tổ chức bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua
Trung tâm Hành chính công cấp huyện).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp và
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Phát triển nông thôn/ Kinh tế
- Quyết định chấp thuận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ, bộ nhận diện thương
hiệu (logo, sổ tay hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, banner, poster...);
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương trở lên;
- Các hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính, chứng từ chi theo quy định.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Nhãn hiệu sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;
- Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương trở
lên.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
và sản phẩm OCOP đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
(Căn cứ Điều 29 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 6

Bước 1: Nộp hồ sơ
Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã nộp về Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người
đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao
cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trả lời cá
nhân, tổ chức bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua Trung
tâm Hành chính công cấp huyện).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận Tiếp
nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc
qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn/ Kinh tế;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương trở lên;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng và hóa đơn tài chính phục vụ cho việc mua
tem để truy xuất nguồn gốc.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
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Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Tem truy xuất phải đảm bảo theo các quy định tại Quyết định số 508/QĐ-UBND
ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý hệ thống truy xuất
nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá tỉnh Bắc Ninh.
- Tem truy xuất của các tổ chức, cá nhân được gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở trước khi được hỗ trợ;
- Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương trở lên.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông
thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

96
Hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân hàng thương mại cho trang trại; cơ sở ngành
nghề nông thôn của hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình
(Căn cứ Điều 32 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 7

Bước 1: Nộp hồ sơ
Trang trại; cơ sở ngành ngành nông thôn của tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ gia
đình nộp về Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao
cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trả lời
cá nhân, tổ chức bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua
Trung tâm Hành chính công cấp huyện).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn/ Kinh tế;
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- Khế ước vay vốn của Ngân hàng đối với tổ chức, cá nhân; chứng từ chi trả
lãi suất tiền vay theo phương án hoặc chu kỳ sản xuất.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Hỗ trợ lãi suất được tính cho từng phương án và được thực hiện theo hồ sơ
thanh toán thực tế giữa tổ chức, cá nhân với ngân hàng thương mại trên cơ sở hợp
đồng đã ký;
- Các khoản vay đúng đối tượng, đúng mục tiêu và đáp ứng các điều kiện theo
quy định của Ngân hàng thương mại;
- Sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ gốc, lãi theo đúng thỏa thuận với ngân
hàng thương mại, không hỗ trợ đối với các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn tính từ
thời điểm quá hạn;
- Hợp đồng tín dụng được hỗ trợ là các hợp đồng chưa được hỗ trợ lãi suất từ
các chính sách khác;
- Đảm bảo tiến độ thực hiện theo phương án đầu tư được duyệt;
- Phương án chưa được hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng trang trại
chăn nuôi theo Điều 10 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
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Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất có sản phẩm được cấp có thẩm quyền
phê duyệt tham gia chương trình OCOP
(Căn cứ Điều 33 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 8

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp về Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao
cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trả lời
cá nhân, tổ chức bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua
Trung tâm Hành chính công cấp huyện).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi UBND
cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế;
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- Các hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính, chứng từ chi theo quy
định.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
Sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền phê duyệt tham gia chương trình OCOP.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ chức)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ nghiệm thu của Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế)..................
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho …. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Trân trọng cảm ơn ./.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Hỗ trợ kinh phí để di dời các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu
dân cư đến địa điểm quy hoạch
(Căn cứ Điều 35 NQ số 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp về Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trả lời
cá nhân, tổ chức bằng văn bản và hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ (qua
Trung tâm Hành chính công cấp huyện).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo
Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định,
Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Ủy
ban nhân dân cấp huyện qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế;
- Bản sao có công chứng Hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất (nếu có).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Tên thủ
tục số 9

Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
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Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện qua phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
a) Có quyết định di dời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Cơ sở ngành nghề nông thôn di dời vào khu, cụm công nghiệp hoặc địa
điểm quy hoạch làng nghề đã hoàn thành đầu tư xây dựng nhà xưởng và đi vào
hoạt động sản xuất kinh doanh;
c) Trước khi thực hiện phá dỡ, di dời, có biên bản xác định hiện trạng giữa
phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp xã và
chủ cơ sở.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ chức)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ nghiệm thu của Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế)..................
Chúng tôi đã thực hiện di dời cơ sở sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy
mô sản xuât…..ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch nay đề nghị được hưởng hỗ
trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho …. …như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:………………………
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Trân trọng cảm ơn ./.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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III.Cấp xã
Hỗ trợ sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao tập trung
đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
(Căn cứ Điều 4 NQ 07/2022/NQ-HĐND)

Tên thủ
tục số 1
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ
- Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân
cấp xã văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trả lời cá nhân, tổ chức
(qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp xã.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
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1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Bảng tổng hợp diện tích, số tiền đề nghị hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp xã
lập
- Bảng kê diện tích, mức hỗ trợ và số tiền được hỗ trợ, có ký nhận của đối
tượng nhận hỗ trợ do cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc thôn lập, có xác nhận của
Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ;
Mẫu số 2: Bảng tổng hợp diện tích, số tiền đề nghị hỗ trợ do Ủy ban nhân dân
cấp xã lập
Mẫu số 3: Bảng kê diện tích, mức hỗ trợ và số tiền được hỗ trợ, có ký nhận
của đối tượng nhận hỗ trợ do cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc thôn lập, có xác
nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
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Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Có trong danh mục cây trồng giá trị kinh tế cao được hỗ trợ do Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hàng năm;
- Diện tích hỗ trợ là diện tích trồng mới và có quy mô vùng sản xuất tập trung
cùng loại cây trồng: với cây hoa, cây cảnh từ 0,5 ha trở lên, với cây ăn quả từ 01 ha
trở lên, với cây trồng khác từ 02 ha trở lên.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân, CCCD (hoặc Hộ chiếu) số:...............................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều .... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi. Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của địa phương

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

110
Mẫu số 2 (Dành cho UBND cấp xã)
Huyện, TX, TP:………
Xã (TT, Phường):……
BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH, SỐ TIỀN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CỦA CÁC HỘ
……………………..

STT

HTX, TỔ HỢP
TÁC

1

HTX ……

2

HTX …….

3

HTX ……..

4

HTX ………

…

Tổng diện tích
(m2)

Số tiền đề nghị hỗ
trợ
(đồng)

Ghi chú

……
Tổng cộng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngày
tháng
năm 20….
UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 3 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, Hợp tác xã)
Xã:……………………
Thôn (HTX):…………
BẢNG KÊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN HỖ TRỢ CỦA CÁC HỘ (ĐƠN VỊ)
SẢN XUẤT …….. . NĂM……………

STT

Họ và tên hộ
(đơn vị)
sản xuất

Tổng diện tích
(m2)

1

Nguyễn Văn A

………….

2

Nguyễn Văn B

……….

3

Nguyễn Văn C

……….

4

Nguyễn Văn D

………

5

Nguyễn Văn E

……..

Số tiền đề nghị
hỗ trợ (đồng)

Ký nhận của hộ
(đơn vị) sản xuất

…..
Tổng cộng
Ngày

tháng

năm 20….

TRƯỞNG THÔN
(CHỦ NHIỆM HTX)

UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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Hỗ trợ công chỉ đạo, nghiệm thu, chi trả hỗ trợ sản xuất
của thôn, hợp tác xã, tổ hợp tác
(Căn cứ Điều 8 NQ 07/2022/NQ-HĐND)

Tên thủ
tục số 2
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ
1. Thôn, Hợp tác xã, Tổ hợp tác nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân
cấp xã văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trả lời cá nhân, tổ chức
(qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp xã.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
1. Văn bản đề nghị hỗ trợ
2. Bảng tổng hợp diện tích sản xuất thuộc danh mục được hỗ trợ theo từng vụ
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có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Thôn, Hợp tác xã hoặc Tổ hợp tác
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ
Mẫu số 2: Bảng tổng hợp diện tích sản xuất thuộc danh mục được hỗ trợ theo
từng vụ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
Không có.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (dành cho Tổ hợp tác, HTX, thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
NĂM………..….

Kính gửi: UBND xã……………………………..
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc
Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Bảng tổng hợp diện tích sản xuất thuộc danh mục được hỗ trợ do Thôn (Tổ
hợp tác,hợp tác xã) ….. lập ngày……/……/…….( đã có xác nhận của UBND cấp xã)
Thôn (Tổ hợp tác,hợp tác xã) ….. đề nghị UBND xã……. tổng hợp trình UBND
huyện ………xem xét cấp số kinh phí hỗ trợ công chỉ đạo, nghiệm thu, chi trả hỗ trợ sản
xuất lúa, rau màu là:……………..……….….đồng.
( Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
Đề nghị chuyển tiền hỗ trợ cho Thôn (Tổ hợp tác,hợp tác xã) ….. như sau:
- Chủ tài khoản:……………………………………
- Số tài khoản:……………………Tại ngân hàng:…………………… …
Trân trọng cảm ơn ./.

THÔN…… hoặc TỔ HỢP TÁC…… hoặc
HTX………
(Ký, họ tên, đóng dấu(nếu có))

XÁC NHẬN

115
Mẫu số 2 (Dành cho thôn, HTX)
Xã:……………………
Thôn (HTX):…………
BẢNG KÊ KÝ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CỦA CÁC HỘ (ĐƠN VỊ) SẢN XUẤT
CÂY RAU, MÀU TRÊN ĐỒNG RUỘNG VỤ………... NĂM……………

STT

Họ và tên hộ
(đơn vị)
sản xuất

Tổng diện tích
(m2)

1

Nguyễn Văn A

………….

2

Nguyễn Văn B

……….

3

Nguyễn Văn C

……….

4

Nguyễn Văn D

………

5

Nguyễn Văn E

……..

Số tiền đề nghị
hỗ trợ (đồng)

Ký nhận của hộ
(đơn vị) sản xuất

…..
Tổng cộng
Ngày
TRƯỞNG THÔN
(CHỦ NHIỆM HTX)
(Ký, ghi rõ họ tên)

tháng

năm 20….

UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Tên thủ
tục số 3

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà Hồ
(Căn cứ Điều 11 NQ 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
1. Tổ chức, cá nhân nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết..
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân
cấp xã văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trả lời cá nhân, tổ chức
(qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp xã.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận Tiếp
nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Đơn đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Hóa đơn mua giống gà Hồ.
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II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Đơn đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, Điều
55; Điều 56; Khoản 2 Điều 57, Luật Chăn nuôi;
- Con giống mua từ cơ sở được chỉ định chọn tạo, nuôi giữ.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông
thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho Tổ chức, cá nhân)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Tôi đã thực hiện …… đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Hỗ trợ công trình nuôi cá “sông trong ao” đối với cá nhân, tổ hợp tác,
hợp tác xã
(Căn cứ Điều 13 NQ 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 4

Bước 1: Nộp hồ sơ
- Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân
cấp xã văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trả lời cá nhân, tổ chức
(qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp xã.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, có cam kết thực hiện
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sản xuất liên tục từ 03 năm trở lên;
- Hợp đồng, biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng thi công xây dựng, lắp đặt
công trình sông trong ao giữa tổ chức, cá nhân với đơn vị thi công, cung ứng (nếu
có);
- Hóa đơn tài chính hoặc hóa đơn bán lẻ mua vật liệu xây dựng, lắp đặt đối
với các hạng mục vật tư, máy móc phục vụ vận hành hệ thống sông trong ao;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương
trở lên.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ;
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản có diện tích mặt nước tối thiểu 0,5 ha;
- Công trình “sông trong ao” phải được xây dựng mới có kích thước tối thiểu
dài 25m x rộng 05m x sâu 2,5 m (Diện tích nuôi cá 20m x 05m x 02m = 200m3); có
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hệ thống sục khí, thu gom chất thải để xử lý trong quá trình nuôi;
- Cam kết của tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất liên tục tối thiểu 03 năm từ
khi công trình bàn giao, nghiệm thu. Giao Uỷ ban nhân dân cấp xã theo dõi và
giám sát việc thực hiện các cam kết. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sau khi
được hỗ trợ không thực hiện đúng cam kết mà không có lý do chính đáng, Uỷ ban
nhân dân cấp xã báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện để thu hồi kinh phí đã hỗ trợ
nộp ngân sách nhà nước và xử lý theo quy định;
- Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương
trở lên.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều .... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Tên thủ
tục số 5

Hỗ trợ sản xuất an toàn đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
(Căn cứ Điều 15 NQ 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
- Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân
cấp xã văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trả lời cá nhân, tổ chức
(qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp xã.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, có cam kết của chủ cơ
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sở về việc duy trì thực hiện tối thiểu 03 năm;
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, sản phẩm
phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia về nông nghiệp hữu cơ còn hiệu lực;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng tư vấn, cấp giấy chứng nhận (nếu có); biên lai
thu phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận (hoặc hóa đơn tài chính).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ của UBND cấp xã
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.... Đính kèm ngay sau thủ tục này, tổ chức, cá nhân có thể bổ
sung cho phù hợp với nội dung hỗ trợ và từng loại hình công việc.
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ;
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Quy mô: Trồng trọt diện tích tối thiểu 01 ha, riêng diện tích sản xuất trong
nhà lưới, nhà màng, nhà kính tối thiểu 500m2; chăn nuôi tối thiểu 20 đơn vị vật
nuôi; thuỷ sản tối thiểu 5.000m2 mặt nước trong ao đất ở cùng địa điểm hoặc 05
lồng nuôi.
- Giấy chứng nhận có hiệu lực tối thiểu 02 năm.
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- Giấy chứng nhận được đơn vị cấp giấy chứng nhận gửi cho Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở ngay sau khi cấp.
- Cam kết duy trì thực hiện chứng nhận tối thiểu 03 năm của chủ cơ sở.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều .... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Hỗ trợ tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đối với cá
nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
(Căn cứ Điều 18 NQ 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 6

Bước 1: Nộp hồ sơ
- Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân
cấp xã văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trả lời cá nhân, tổ chức
(qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp xã.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh của tổ
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chức, cá nhân thuê ruộng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Hợp đồng thuê đất (còn hiệu lực) kèm theo bảng kê diện tích thuê đất có ký
nhận của hộ gia đình, cá nhân có ruộng cho thuê, có bản đồ về khu đất thuê, có xác
nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất cho thuê.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ;
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Trực tiếp thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (không
thuê lại của bên đi thuê khác).
- Diện tích đất thuê tối thiểu 03 ha; thời gian thuê tối thiểu 05 năm.
- Cam kết sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa tối thiểu 03 năm và
chấp hành đúng các quy định liên quan của pháp luật.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều .... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp,
lâm nghiệp, thủy sản, OCOP, ngành nghề nông thôn đối với cá nhân, tổ hợp
tác, hợp tác xã
(Căn cứ Điều 19 NQ 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Tên thủ
tục số 7

Bước 1: Nộp hồ sơ
- Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ
sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ
quan chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân
cấp xã văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trả lời cá nhân, tổ chức
(qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp xã.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định,
Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
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1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Đơn đề nghị hỗ trợ gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã, có cam kết phục vụ trên
địa bàn tỉnh ít nhất 3 năm;
- Chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm
định giá hoặc quyết định trúng thầu; hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài
chính mua bán và hồ sơ máy móc, thiết bị;
- Bản cam kết có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ;
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Các cá nhân, tổ chức mua máy móc, thiết bị được hỗ trợ phải cam kết thực
hiện trên địa bàn tỉnh ít nhất 05 năm;
- Có trong danh mục máy móc, thiết bị hỗ trợ do Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quy định hàng năm;
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- Giá hỗ trợ là giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính, đối với máy móc, thiết
bị do cùng một đơn vị cung cấp được hỗ trợ có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên
cần có chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm
định giá hoặc giá trúng thầu;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối nhu cầu mua máy móc, thiết bị phù
hợp với diện tích, quy mô sản xuất thực tế của địa phương để thực hiện hỗ trợ,
đảm bảo hiệu quả của chính sách;
- Đối với máy móc phục vụ sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn phải
đảm bảo ứng dụng công nghệ mới và thân thiện với môi trường.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban
hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Là đại diện cho…( Tổ chức, cá nhân).
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Tên thủ
tục số 8

Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi đối với chăn nuôi nông hộ
(Căn cứ Điều 22 NQ 07/2022/NQ-HĐND)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
- Cá nhân, hộ gia đình nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
* Đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân
cấp xã văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trả lời cá nhân, tổ chức
(qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp xã.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm
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- Đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của thôn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng thi công xây dựng, lắp đặt công trình khí sinh
học giữa chủ hộ với đơn vị thi công, cung ứng (nếu có);
- Đối với công trình khí sinh học xây: hóa đơn bán lẻ mua vật liệu xây dựng.
Đối với công trình khí sinh học composite: hóa đơn tài chính mua và lắp đặt bể.
Đối với đệm lót sinh học: hóa đơn tài chính mua chế phẩm sinh học để làm đệm lót
sinh học.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân, hộ gia đình
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ;
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
- Hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm có nhu cầu xây dựng công trình khí sinh học
hoặc làm đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi, làm đơn đăng ký và được
Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
- Công trình khí sinh học phải được làm mới và xây dựng theo các mẫu công
trình khí sinh học được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ
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kỹ thuật hoặc các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở khác theo quy định của
pháp luật;
- Đệm lót sinh học phải được làm mới và sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi
trường chăn nuôi trong Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi
được phép lưu hành tại Việt nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban
hành;
- Mỗi hộ chỉ được hỗ trợ 1 loại hình làm công trình khí sinh học hoặc làm
đệm lót sinh học.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân, Tổ hợp tác, hợp tác xã)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Căn cứ Điều .. của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Chúng tôi đã thực hiện sản xuất…… tại… (địa điểm sản xuất) với quy mô sản
xuât….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt hộ gia đình ….., cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàn cần thiết
cho chúng tôi. Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

138
Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng đối với trường hợp ứng trước giá trị hợp
đồng thu mua sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đối với cá nhân
(Căn cứ Điều 31 NQ 07/2022/NQ-HĐND)
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
- Cá nhân nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận
giao cho người nộp và trong thời gian 1/2 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho cơ quan
chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ
chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân
cấp xã văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trả lời cá nhân, tổ chức
(qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp xã.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy
ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chuyển cho bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của cá nhân thu mua sản phẩm nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy sản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Hợp đồng kinh tế và thanh lý hợp đồng về thu mua sản phẩm nông nghiệp,
lâm nghiệp, thủy sản của các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã đối với đơn vị, cá
nhân bao tiêu sản phẩm, kèm theo danh sách có ký nhận của các hộ được ứng trước
kinh phí sản xuất;
- Khế ước vay vốn của Ngân hàng đối với cá nhân, tổ chức thu mua sản phẩm
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; chứng từ chi trả lãi suất tiền vay theo chu kỳ
sản xuất cây trồng (tối đa không quá 06 tháng 01 lần).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Tên thủ
tục số 9
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Thời hạn giải quyết
Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền
UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ;
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc Ban hành
Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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Mẫu số 1 (Dành cho cá nhân)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ………tháng…….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………
Tôi là:................................................................................ Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc....................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................
Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ..........................................Di động (nếu có):........................
Fax (nếu có):.................................................... Email (nếu có):............................
Căn cứ Điều ... của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND
tỉnh về việc Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và
ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Tôi đã thực hiện …… tại… (địa điểm sản xuất) theo phương thức ứng trước giá trị
hợp đồng ….. nay đề nghị được hưởng hỗ trợ với các nội dung sau:
.....................................................................................................................................
Thay mặt ……..(Tên tổ chức cá nhân), cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn
toàn cần thiết cho chúng tôi.Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

