
 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

1        37.302        18.952         18.350     18.952     18.350 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          600 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; 
         300          100 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

Nội dung đề nghị hỗ trợ

2022

1.2

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã sản 

xuất chế 

biến chè 

Kim Quan

Chè 3

 Xã Kim 

Quan, huyện 

Yên Sơn tỉnh 

Tuyên Quang

         2.972          1.922           1.050 2024

1.1

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Hơp tác 

xã Dịch vụ 

sản xuất 

nông lâm 

nghiệp Sử 

Anh 

Chè 2

 Xã Mỹ 

Bằng, huyện 

Yên Sơn và 

xã Kim Phú, 

thành phố 

Tuyên Quang

         3.572          2.122           1.450 

Cây Chè

DANH MỤC DỰ ÁN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ, GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số   709   /QĐ-UBND ngày   18  /11/2021 của UBND tỉnh)

ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

Biểu số 03

1



 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300       1.000 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          500 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          800 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

20231.5

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

  Hợp tác 

xã Chè Pà 

Thẻn Linh 

Phú

Chè 23

Xã Linh Phú, 

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

         3.572          1.922           1.650 

2022

1.4

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã Nông 

lâm 

nghiệp và 

Dịch vụ 

Tân An

  

Chè 10

Xã Tân An, 

huyện Chiêm 

Hóa

         1.772             722           1.050 2023

1.3

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Tổ Hợp 

tác chè Hạ 

Đồng

Chè 23,9

Xã Nhân Lý, 

huyện Chiêm 

Hóa
         2.272             722           1.550 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          650 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          400 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          400 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

2022

1.8

Dự án liên 

kết sản 

xuất chế 

biến Chè 

Shan hữu 

cơ Khau 

Mút

  Hợp tác 

xã Đồng 

Tiến

Chè 10

 Xã Thổ 

Bình, huyện 

Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         3.172          1.922           1.250 2024

1.7

Dự án liên 

kết  sản 

xuất chế 

biến Chè 

Shan hữu 

cơ  Khau 

Mút

  Hợp tác 

xã Phúc 

Hưng

Chè 10

 Xã Thổ 

Bình, huyện 

Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         3.172          1.922           1.250 

1.6

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

Hợp tác xã 

chè xanh 

Thái Sơn, 

huyện 

Hàm Yên

Chè 12

Xã Thái Sơn, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.922             722           1.200 2024
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          150 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          250 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; 
         300          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

20221.11

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Tổ hợp 

tác sản 

xuất chè 

Shan tuyết

Chè 

Shan 

tuyết

8

Xã Hồng 

Thái, huyện 

Na Hang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.672             922              750 

2022

1.10

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã dịch vụ 

sản xuất 

chế biến 

chè Liên 

Phú Trà

Chè 3

Xã Phúc 

Ứng, huyện 

Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.522             722              800 2023

1.9

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã chè 

Vĩnh Tân

Chè 3

Xã Tân Trào, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.422             722              700 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; 
         300          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          250 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; 
         300          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          250 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; 
         300          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

2024

1.14

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Tổ hợp 

tác chè 

Shan tuyết 

Nà Mụ

Chè 

Shan 

tuyết

9

Xã Hồng 

Thái, huyện 

Na Hang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.722             922              800 2024

1.13

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Tổ hợp 

tác sản 

xuất chè 

Shan tuyết 

Pắc 

Khoang

Chè 

Shan 

tuyết

8

Xã Hồng 

Thái, huyện 

Na Hang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.722             922              800 

1.12

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Tổ hợp 

tác sản 

xuất chè 

Shan tuyết  

Hồng Ba

Chè 

Shan 

tuyết

7

Xã Hồng 

Thái, huyện 

Na Hang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.672             922              750 2023
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300       1.200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; 
         300          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300       1.000 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; 
         300          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

2.    132,76        48.384        25.484         22.900     25.484     22.900 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          500 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

 (5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          300 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72          100 

          1.500 2023

Cây ăn quả

2.1

Dự án sản 

xuất bưởi 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã Nông 

lâm 

nghiệp 

Xuân Vân

Bưởi 12,5

 Xã Xuân 

Vân, huyện 

Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

         3.422          1.922 

2023

1.16

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã nông 

nghiệp và 

dịch vụ 

Sơn 

Trang.

Chè 20

Xã Sơn Phú, 

huyện Na 

Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.472             922           1.550 2024

1.15

Dự án sản 

xuất chè 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã Nông 

nghiệp và 

Dịch vụ 

Kim Long. 

Chè 30

Xã Sinh 

Long, huyện 

Na Hang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         2.672             922           1.750 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          700 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

 (5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          300 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72          100 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

 (5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          450 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

2023

2.4

Dự án 

trồng bưởi 

hữu cơ

 Tổ hợp 

tác trồng 

cây có 

Múi xã 

Kim Bình

Bưởi 10

Xã Kim 

Bình, huyện 

Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.722             722           1.000 2024

2.3

Dự án 

trồng cây 

ăn quả có 

múi hữu cơ 

Ngoan 

Tình

  Hộ Lê 

Thanh 

Ngoan

Bưởi 

Da 

xanh, 

Bưởi 

Soi Hà, 

cam 

Vinh

3

Xã Hòa An, 

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.972          1.922           1.050 

2.2

Dự án sản 

xuất bưởi 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã trái cây 

hữu cơ 

Phúc Ninh

Bưởi        17,0 

Xã Phúc 

Ninh, huyện 

Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

         3.622          1.922           1.700 2022
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          450 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          450 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          550 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

20232.7

Dự án sản 

xuất nông 

sản hữu cơ 

và dược 

liệu Phúc 

Kim Bảo 

Lâm

 Công ty 

Trách 

nhiệm hữu 

hạn Phúc 

Kim Bảo 

Lâm

Cam, 

dược 

liệu

8

Xã Yên Phú, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.822             722           1.100 

2022

2.6

 Dự án 

trồng chăm 

sóc cây ăn 

quả

 Tổ hợp 

tác trồng, 

chăm sóc 

cây ăn 

quả.

Cam,  

bưởi 
8

Xã Thái 

Long, thành 

thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.722             722           1.000 2024

2.5

Dự án 

trồng 

chanh hữu 

cơ

   Tổ hợp 

tác trồng 

cây có 

Múi xã 

Kim Bình

Chanh 

tứ mùa
10

Xã Kim 

Bình, huyện 

Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.722             722           1.000 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          300 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          350 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          450 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

2024

2.10

Dự án sản 

xuất cam 

hữu cơ

 Tổ hợp 

tác xuất 

cam hữu 

cơ Thuốc 

Thượng

Cam 7,8

Xã Tân 

Thành, huyện 

Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

         3.222          1.922           1.300 2022

2.9

Dự án sản 

xuất bưởi 

hữu cơ

 Hộ 

Nguyễn 

Việt 

Phong

Bưởi 6

Xã Đức 

Ninh, huyện 

Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.622             722              900 

2.8

Dự án sản 

xuất cam 

hữu cơ

 Hộ Lâm 

Thị Kiểm
Cam 3

Xã Thái Sơn, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.572             722              850 2024

9



 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          350 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          500 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          300 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

20242.13

Dự án sản 

xuất cam 

hữu cơ

 Hộ 

Nguyễn 

Văn Đạt 

Cam 

sành
4

Xã Minh 

Khương, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.572             722              850 

2023

2.12

Dự án sản 

xuất cam 

hữu cơ

 Hộ Mai 

Văn Phi

Cam 

sành
4

Xã Minh 

Khương, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         3.272          1.922           1.350 2022

2.11

Dự án sản 

xuất cam 

hữu cơ

 Tổ hợp 

tác sản 

xuất cam 

Cây Cóc 

Cam 5,96

Xã Tân 

Thành, huyện 

Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

         3.122          1.922           1.200 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          250 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          250 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          250 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

2024

2.16

Dự án sản 

xuất cam+ 

Bưởi hữu 

cơ

 Hộ 

Nguyễn 

Văn Hanh

Cam, 

bưởi
3

Thị trấn Tân 

Yên, huyện 

Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.522             722              800 2023

2.15

Dự án sản 

xuất cam 

hữu cơ

 Hộ Phạm 

Văn 

Thiềm 
Cam 3

Xã Bằng 

Cốc, huyện 

Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.522             722              800 

2.14

Dự án sản 

xuất cam 

hữu cơ

Hộ 

Nguyễn 

Giang 

Mạnh

Cam 3

Xã Thái Sơn, 

huyện Hàm 

Yên

         1.522             722              800 2024
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          250 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          300 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

 (5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          450 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

20242.19

Dự án sản 

xuất bưởi 

hữu cơ

 Hộ Trịnh 

Thị Hải
Bưởi 4,5

Xã Thái Hòa, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.722             722           1.000 

2024

2.18

Dự án sản 

xuất cam, 

bưởi hữu 

cơ

Hộ Vương 

Ngọc 

Cương

Cam, 

bưởi
5

Xã Bình Xa, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.922          1.922           1.000 2023

2.17

Dự án sản 

xuất cam 

hữu cơ

  Hộ 

Nguyễn 

Văn 

Thắng  

Cam 3

Thị trấn Tân 

Yên, huyện 

Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.522             722              800 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          300 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          500 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          400 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

 (5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

2024

2.22

Dự án sản 

xuất cam 

hữu cơ

  Hộ Hỏa 

Đình Tứ
Cam 4

Xã Thượng 

Lâm, huyện 

Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         3.022          1.922           1.100 2023

2.21

Dự án sản 

xuất Cam 

hữu cơ

 Hộ Phùng 

Quang Hải
Cam 5

Xã Yên Lâm, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.722             722           1.000 

2.20

Dự án sản 

xuất cam 

hữu cơ

  Hộ Trịnh 

Văn Tấn
Cam 3

Xã Phù Lưu, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.522             722              800 2024
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

3.      31,00          8.582          4.332           4.250       4.332       4.250 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          300 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          300 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          200 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          300 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

20223.3

Dự án sản 

xuất lúa 

hữu cơ

 Tổ hợp 

tác sản 

xuất lúa 

hữu cơ 

Thôn 7 

Minh 

Quang, xã 

Minh 

Hương

Lúa 5,5

Xã Minh 

Hương, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.422             722              700 

             800 2022

3.2

Dự án sản 

xuất lúa 

hữu cơ

Hợp tác xã  

Dịch vụ 

nông 

nghiệp 

Tràng Đà 

Lúa 5

Xã Tràng Đà, 

thành thành 

phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.522             722              800 2024

Cây lúa

3.1

Dự án sản 

xuất lúa 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã Nông 

nghiệp 

Thượng 

Nông. 

Lúa 5

Xã Thượng 

Nông, huyện 

Na Hang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.522             722 

14



 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          350 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ; 300 200

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

2024

3.6

Dự án sản 

xuất lúa 

hữu cơ

Tổ hợp tác 

sản xuất 

lúa hữu cơ 

thị Trấn 

Lăng Can

Lúa 5

Thị trấn Lăng 

Can, huyện 

Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.322             722              600 2022

3.5

Dự án sản 

xuất lúa 

hữu cơ

 Tổ hợp 

tác sản 

xuất lúa 

hữu cơ 

Khuôn Hà

Lúa 5

Xã Khuôn 

Hà, huyện 

Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.322             722              600 

3.4

Dự án sản 

xuất lúa 

hữu cơ

 Tổ hợp 

tác sản 

xuất lúa 

hữu cơ 

Thôn 6 

Minh 

Quang, xã 

Minh 

Hương

Lúa 5,5

Xã Minh 

Hương, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.472             722              750 2023
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

4   Cây lạc 24,00    12.732      7.932        4.800         7.932      4.800      

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          300 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

 (5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          300 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

 (5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          300 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

4.3

Dự án sản 

xuất lạc- 

lúa hữu cơ

Tổ hợp tác 

sản xuất 

thôn Bản 

Bó

Lạc - 

Lúa
5

Xã Thượng 

Lâm, huyện 

Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         2.922          1.922           1.000 2022

2022

4.2

Dự án sản 

xuất lạc - 

lúa hữu cơ

Tổ hợp tác 

sản xuất 

lạc hữu cơ 

thôn Bản 

Pước, xã 

Thổ Bình

Lạc - 

Lúa
5

XãThổ Bình,

huyện Lâm 

Bình

         2.922          1.922           1.000 2023

4.1

Dự án sản 

xuất lạc 

hữu cơ

Tổ hợp tác 

sản xuất 

lạc hữu cơ  

thôn 

Phiêng Tạ, 

xã Phúc 

Sơn

Lạc 5

Xã Phúc Sơn, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.922          1.922           1.000 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

 (5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

Xã Trường 

Sinh, huyện 

Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.322             722              600 2023

4.3

Dự án sản 

xuất lạc- 

lúa hữu cơ

Tổ hợp tác 

sản xuất 

thôn Bản 

Bó

Lạc - 

Lúa
5

2022

4.5

Dự án sản 

xuất lạc 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã nông 

lâm 

nghiệp 

Trường 

Sinh

Lạc 3

Xã Thượng 

Lâm, huyện 

Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         2.922          1.922           1.000 2022

4.4

Dự án sản 

xuất lạc 

hữu cơ

Hợp tác xã 

Nông lâm 

nghiệp 

Hồng Lạc 

Lạc 3

Xã Hồng 

Lạc, huyện 

Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.322             722              600 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

5      35,50        15.220          7.220           8.000       7.220       8.000 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          100 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản sản xuất hữu cơ;          300          600 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          300 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          200 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

         2.522             722           1.800 20225.2

Dự án 

trồng gừng 

hữu cơ

Hợp tác xã 

Nông lâm 

nghiệp 

Ánh 

Dương 

Gừng 10

Xã Hùng Mỹ, 

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

5.1

Dự án sản 

xuất

rau hữu cơ

Hộ Vũ 

Văn Đồng

Rau ăn 

lá, củ 

quả

1

Xã Vinh 

Quang, huyện 

Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên 

Quang

2024

         1.222             722              500 2022

4.6

Dự án sản 

xuất Lạc + 

Bí xanh 

hữu cơ

 - Hợp tác 

xã Dịch vụ 

nông 

nghiệp 

Khau Tinh 

Lạc + 

Bí xanh
3

Rau ăn lá, củ, quả

Xã Khau 

Tinh, huyện 

Na Hang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.322             722              600 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          400 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72          200 
 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          200 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100            50 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          100 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300       1.000 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

2024

5.5

Dự án sản 

xuất rau 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã  Sản 

xuất rau 

củ quả, 

hoa cây 

cảnh Hưng 

Thành

Rau ăn 

lá, củ 

quả

5

Phường 

Hưng Thành, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.222             722           1.500 2023

5.4

Dự án sản 

xuất rau 

hữu cơ

Hộ Phạm 

Văn Vinh

Rau ăn 

lá, củ 

quả

1

Xã Hòa Phú, 

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.222             722              500 

         2.522             722           1.800 2022

5.3

Dự án sản 

xuất rau 

hữu cơ

Hợp tác xã 

Nông lâm 

nghiệp 

Kim Bình

Rau ăn 

lá, củ 

quả

3

Xã Kim 

Bình, huyện 

Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.422             722              700 2023

5.2

Dự án 

trồng gừng 

hữu cơ

Hợp tác xã 

Nông lâm 

nghiệp 

Ánh 

Dương 

Gừng 10

Xã Hùng Mỹ, 

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 
 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 
 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

20245.8

Dự án sản 

xuất rau 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã Thái 

Thiện 

Rau ăn 

lá, củ 

quả

3

Xã Thiện Kế, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.322             722              600 

2023

5.7

Dự án sản 

xuất rau 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã Nông 

lâm 

nghiệp 

Vĩnh Lợi

Rau ăn 

lá, củ 

quả

3

Xã Vĩnh Lợi, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.322             722              600 2022

5.6

Dự án sản 

xuất rau 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã Nông 

lâm 

nghiệp 

Ninh Lai

Rau ăn 

lá, củ 

quả

3

Xã Ninh Lai, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.322             722              600 

5.5

Dự án sản 

xuất rau 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã  Sản 

xuất rau 

củ quả, 

hoa cây 

cảnh Hưng 

Thành

Rau ăn 

lá, củ 

quả

5

Phường 

Hưng Thành, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.222             722           1.500 2023
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100            50 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

6 22,3 5.788        2.888        2.900         2.888      2.900      

20225.10

Dự án sản 

xuất rau 

hữu cơ

Hợp tác xã 

Cộng 

Đồng Lâm 

Bình

Rau ăn 

lá, củ 

quả

3,5

Thị trấn Lăng 

Can, huyện 

Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.322             722              600 

Cây dược liệu

2024

5.9

Dự án sản 

xuất rau 

hữu cơ

Hợp tác xã 

Nông lâm 

nghiệp 

Minh Phát

Tỏi 3

Xã Tú Thịnh, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.322             722              600 2022

5.8

Dự án sản 

xuất rau 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã Thái 

Thiện 

Rau ăn 

lá, củ 

quả

3

Xã Thiện Kế, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.322             722              600 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          300 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72          100 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          200 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72          100 

 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100            50 

2023

6.3

Dự án sản 

xuất cây 

dược liệu 

hữu cơ

 Nhóm hộ 

trồng cây 

dược liệu

Cây 

dược 

liệu

3,2

 Thị trấn 

Lăng Can, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang 

         1.322             722              600 2024

6.2

Dự án sản 

xuất cây 

dược liệu 

hữu cơ

Nhóm hộ 

trồng cây 

dược liệu

Cây 

dược 

liệu

4,5

Thôn Bản 

Thàng, xã 

Phúc Yên, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.522             722              800 

6.1

Dự án sản 

xuất cây 

dược liệu 

hữu cơ

Hợp tác xã 

Dược liệu 

Thuận 

Hằng  

Cây 

dược 

liệu

4,6

Xã Thái Hoà; 

Thôn 2 Thái 

Bình  và thôn 

3 Thái Bình, 

xã Thái Sơn, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.622             722              900 2022
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong

sản xuất trồng trọt; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100            50 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

7 698       16.032      9.132        6.900         9.132      6.900       

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          250 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100            50 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100            50 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          250 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100            50 

20247.2

Dự án 

chăn nuôi 

trâu, bò 

hữu cơ 

Hòa Đa

Hộ Mã 

Văn Huân

Trâu, 

Bò
65

Xã Phúc 

Thịnh, huyện 

Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         2.922          1.922           1.000 

2022

7.1

Dự án 

chăn nuôi 

trâu, bò 

hữu cơ

Hợp tác xã 

Nông lâm 

nghiệp và 

Dịch vụ 

Thanh 

niên Tân 

An

Trâu, 

Bò
300

Xã Tân An, 

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.922          1.922           1.000 2024

6.4

Dự án sản 

xuất cây 

dược liệu 

hữu cơ

 Hợp tác 

xã sản 

xuất và 

dịch vụ 

chế biến 

NLN Hợp 

Hòa

Cây 

dược 

liệu

10

Xã Hợp hòa, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.322             722              600 

 Con Trâu, bò

6.3

Dự án sản 

xuất cây 

dược liệu 

hữu cơ

 Nhóm hộ 

trồng cây 

dược liệu

Cây 

dược 

liệu

3,2

 Thị trấn 

Lăng Can, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang 

         1.322             722              600 2024
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100            50 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          500 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          200 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          600 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          200 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

20227.4

Dự án 

trang trại 

chăn nuôi 

trâu hữu 

cơ Tân Mỹ 

(Tan My 

Green 

Farm)

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư và 

Phát triển 

năng 

lượng 

Phương 

Đông

Trâu 60

 Xã Tân Mỹ, 

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

         3.572          1.922           1.650 

2024

7.3

Dự án 

chăn nuôi 

trâu hữu 

cơ 

Hợp tác xã 

Nông lâm 

nghiệp 

Thành 

Công  

Thịt 

trâu, 

tươi, 

khô

170

Xã Hùng Mỹ,  

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

         3.372          1.922           1.450 2023

7.2

Dự án 

chăn nuôi 

trâu, bò 

hữu cơ 

Hòa Đa

Hộ Mã 

Văn Huân

Trâu, 

Bò
65

Xã Phúc 

Thịnh, huyện 

Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         2.922          1.922           1.000 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          400 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100            50 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          200 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100            50 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

8 9.500          6.038          2.888           3.150 2.888 3.150
 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          250 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          300 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          300 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

2023

 Con gà, vịt

8.1

Dự án 

chăn nuôi 

gà hữu cơ

Hợp tác xã 

Nông 

nghiệp 

Thanh 

niên Năng 

Khả. 

Gà 2000

Xã Năng 

Khả, huyện 

Na Hang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.922             722           1.200 2023

7.6

Dự án 

chăn nuôi 

trâu bò 

hữu cơ

Hộ 

Nguyễn 

Phương 

Quỳnh

Trâu, bò 53

Xã Thái 

Long, thành 

thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.522             722              800 

7.5

Dự án 

chăn nuôi 

trâu, bò 

hữu cơ

Tổ hợp tác 

chăn nuôi 

trâu, bò 

hữu cơ

Trâu, 

Bò
50

Xã Khâu 

Tinh, huyện 

Na Hang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.722             722           1.000 2024
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 
 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          100 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          100 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          100 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100            50 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 
 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          150 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100            50 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          100 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          100 

Xã Thái 

Long, thành 

thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.222             722              500 

            722              700 2024

Xã Thái 

Long, thành 

thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

         1.472             722              750 2023

8.4

Dự án 

chăn nuôi 

gia 

cầm/thủy 

cầm hữu 

cơ

Hộ Đỗ 

Trọng 

Tuấn

Vịt 2500

Xã Thái 

Long, thành 

thành phố 

Tuyên Quang

         1.422 

8.1

Dự án 

chăn nuôi 

gà hữu cơ

Hợp tác xã 

Nông 

nghiệp 

Thanh 

niên Năng 

Khả. 

Gà 2000

2022

8.3

Dự án 

chăn nuôi 

gia 

cầm/thủy 

cầm hữu 

cơ

Hộ Dương 

Văn 

Phương 

Vịt 3000

Xã Năng 

Khả, huyện 

Na Hang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         1.922             722           1.200 2023

8.2

Dự án 

chăn nuôi 

gà thịt hữu 

cơ

Tổ hợp tác 

chăn nuôi 

gà thịt 

Gà 2000
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100            50 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

9 750 7.466        3.366        4.100         3.366 4.100
 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          350 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          200 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;       1.200          300 

(6) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (7) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          500 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          200 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          550 

          1.250 2022

          1.450 2024

            722              700 

         1.972             722 

9.3

Dự án 

chăn nuôi 

dê hữu cơ

Tổ hợp tác 

chăn nuôi 

dê xã Bình 

An

Dê 250

Xã Bình An, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.172             722 

9.2

Dự án 

chăn nuôi 

dê hữu cơ

Tổ hợp tác 

chăn nuôi 

dê xã Thổ 

Bình

Dê 300

Xã Thổ Bình, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

9.1

Dự án 

chăn nuôi 

dê hữu cơ

  Hộ 

Nguyễn 

Đức 

Thắng 

Dê 200

Xã Minh 

Dân, huyện 

Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên 

Quang

2024

 Con dê

         3.322          1.922           1.400 2023

8.4

Dự án 

chăn nuôi 

gia 

cầm/thủy 

cầm hữu 

cơ

Hộ Đỗ 

Trọng 

Tuấn

Vịt 2500

Xã Thái 

Long, thành 

thành phố 

Tuyên Quang

         1.422 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          300 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72          100 

10 1.360        12.932          4.332           8.600 4.332 8.600

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          600 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          300 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72          100 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          600 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          300 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72          100 

          1.500 2024

2022

Con Lợn

          1.450 2024

10.2

Dự án 

chăn nuôi 

lợn đen lai 

lợn rừng 

hữu cơ

Hợp tác xã 

Nông lâm 

nghiệp 

Vinh Hoa

Lợn 250

Các xã Thổ 

Bình, Phúc 

Sơn, Thượng 

Lâm, Khuôn 

Hà, Lăng 

Can, Phúc 

Yên, Xuân 

Lập, huyện 

Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         2.222             722           1.500 

10.1

Dự án 

chăn nuôi 

lợn hữu cơ

Hợp tác xã 

NLN Tân 

Hoa

Lợn 210

Xã Bình An, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.222             722 

9.3

Dự án 

chăn nuôi 

dê hữu cơ

Tổ hợp tác 

chăn nuôi 

dê xã Bình 

An

Dê 250

Xã Bình An, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.172             722 
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          700 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          200 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72          100 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          800 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          300 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72          100 
 

(1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          600 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50          200 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          300 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72          100 

Xã Minh 

Dân, huyện 

Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên 

Quang

         2.222             722           1.500 2023

Xã Thái Hòa, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.422             722           1.700 

10.3

Dự án 

chăn nuôi 

lợn hữu cơ

 Hợp tác 

xã Nông 

nghiệp 

Biên 

Phương.  

Lợn 200

2024

10.5

Dự án 

chăn nuôi 

lợn hữu cơ

  Hộ Trần 

Văn Tuấn, Lợn 200

Xã Đà Vị, 

huyện Na 

Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

         2.222             722           1.500 2023

10.4

Dự án 

chăn nuôi 

lợn hữu cơ

 Hộ Vũ 

Xuân 

Chính

Lợn 300
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 Tổng kinh 

phí 

 Kinh phí 

đề nghị hỗ 

trợ 

 Kinh phí 

dự án tự bỏ 

vốn 

 Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

 Kinh phí 

dự án tự 

bỏ vốn 

Nội dung đề nghị hỗ trợ
ST

T
Tên Dự án

Tên tổ 

chức, cá 

nhân chủ 

trì dự án

Loại 

sản 

phẩm

Quy mô 

(Diện 

tích, số 

lượng 

vật nuôi)

Địa điểm 

thực hiện dự 

án

 Khái toán kinh phí thực hiện

(triệu đồng) 
 Kinh phí thực hiện  Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện

(năm) 

 (1) Hỗ trợ chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ;          300          300 

(2) Hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học ủ thức ăn trong

chăn nuôi hữu cơ; 
           50            50 

(3) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ;          100          200 

(4) Hỗ trợ chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 
         100          200 

(5) Hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ;
         100          100 

 (6) Hỗ trợ chi phí thuê điểm bán hành, giới thiệu sản phẩm.            72            50 

83 170.476    86.526      83.950       86.526    83.950    

2022

TỔNG CÔNG

10.6

Dự án 

chăn nuôi 

lợn hữu cơ

Hợp tác xã 

Nông 

nghiệp và 

Dịch vụ 

Tâm 

Hương.

Lợn 200

 Thị trấn Na 

Hang, huyện 

Na Hang

         1.622             722              900 
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