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NGHỊ QUYẾT
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Khoa học công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
Xét Tờ trình số 310/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Quy định chính
sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận
giai đoạn 2021-2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ
thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai
đoạn 2021-2030
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Điều 2. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030
1. Mục tiêu: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
phục vụ tốt nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025; góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo
hướng hiện đại, đồng bộ, năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế, thân thiện môi
trường và thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu lựa chọn và đưa
các giống mới, công nghệ, quy trình sản xuất hiện đại, hiệu quả vào sản xuất; lựa
chọn các cây trồng, vật nuôi đặc thù, tiềm năng, lợi thế để tập trung thúc đẩy phát
triển sản xuất theo hướng chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng,
sức cạnh tranh cao, gắn với thị trường tiêu thụ và hướng đến xuất khẩu. Tăng
cường đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
và xây dựng thương hiệu.
2. Chỉ tiêu:
a) Giai đoạn 2021-2025:
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 34%/năm, trong đó tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao tăng bình quân 30-40%/năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm
49% và thủy sản chiếm 51% trong tổng cơ cấu nội bộ ngành. Giá trị sản xuất nông
nghiệp bình quân toàn tỉnh đạt 150 triệu/ha/năm, trong đó giá trị sản xuất nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt từ 700 triệu đồng/ha/năm trở lên.
- Đến năm 2025: Có 3-5 vùng sản xuất đáp ứng tiêu chí vùng nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao; diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
hơn 1.000 ha; có 2-3 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao; thu hút ít nhất 2 doanh nghiệp ngoài tỉnh hoạt động lĩnh vực
nông nghiệp có quy mô lớn làm hạt nhân phát triển nông nghiệp của tỉnh; có ít nhất
30 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoạt động có hiệu quả, mỗi huyện
có từ 4-6 dự án; có ít nhất 01 sản phẩm đặc thù được xuất khẩu, ưu tiên cây nho.
Sản lượng tôm giống đạt trên 50 tỷ con/năm; chủ động 30% tôm thẻ chân trắng bố
mẹ và 40% tôm sú bố mẹ; có hơn 10% số cơ sở sản xuất có quy mô sản xuất tối
thiểu 0,5 tỷ con giống/năm; 100% cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống
thủy sản và được giám sát an toàn dịch bệnh.
b) Giai đoạn 2025-2030
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 45%/năm, trong đó tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao tăng bình quân 20-30%/năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm
49% và thủy sản chiếm 51% trong tổng cơ cấu nội bộ ngành. Giá trị sản xuất nông
nghiệp bình quân toàn tỉnh đạt 175 triệu/ha/năm, trong đó giá trị sản xuất nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt từ 01 tỷ đồng/ha/năm trở lên.
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- Đến năm 2030: Có 8-10 vùng sản xuất đáp ứng tiêu chí vùng nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao, trong đó mỗi huyện có từ 1-2 vùng nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao; hình thành khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ
cao An Hải; diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn tỉnh đạt
từ 3.000 ha trở lên; có từ 3-5 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu hút ít nhất 5 doanh nghiệp ngoài tỉnh hoạt
động lĩnh vực nông nghiệp có quy mô lớn làm hạt nhân phát triển nông nghiệp của
tỉnh; có ít nhất 70 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoạt động có hiệu
quả, mỗi huyện có từ 08-10 dự án; có ít nhất 03 sản phẩm đặc thù được xuất khẩu.
Sản lượng tôm giống đạt trên 60 tỷ con/năm; chủ động 60% tôm thẻ chân trắng bố
mẹ và 80% tôm sú bố mẹ; có hơn 20% cơ sở sản xuất có quy mô công suất tối
thiểu 0,5 tỷ con giống/năm; 100% cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống
thủy sản và được giám sát an toàn dịch bệnh.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực
hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND
tỉnh tại các kỳ họp cuối năm theo quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc
thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ
họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày
20 tháng 12 năm 2021./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư Pháp);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;
- Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT. Phòng Công tác HĐND.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hậu
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QUY ĐỊNH
Chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030
(Kèm theo Nghị quyết số 19 /2021/NQ-HĐND ngày 11 /12/2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định một số chính sách đặc thù
khuyến khích đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận.
2. Đối tượng áp dụng: Các chủ thể kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp
tác, hộ gia đình, cá nhân) tham gia đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc
thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quy định này.
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Chính sách này hỗ trợ các chủ thể kinh tế sau khi đã đầu tư hoàn thành dự án
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đưa dự án vào hoạt động và đảm bảo các điều
kiện của từng nội dung hỗ trợ quy định tại Điều 3 của Quy định này. Mỗi chủ thể kinh
tế được thụ hưởng cùng lúc nhiều nội dung hỗ trợ nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định
tại các nội dung tương ứng.
Ngoài chính sách hỗ trợ tại Quy định này, các đối tượng còn được hưởng các
chính sách hỗ trợ khác theo các quy định hiện hành. Trường hợp các chính sách có
cùng nội dung hỗ trợ thì chỉ được lựa chọn thụ hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao
nhất.
2. Hỗ trợ theo kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh; dựa trên cơ sở các
định mức kinh tế kỹ thuật, các quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc
chứng từ chi thực tế được các cơ quan chức năng thẩm định.
3. Quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, mục đích, đảm bảo hiệu quả theo
đúng quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ
1. Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao
a) Đối tượng được hỗ trợ: Các chủ thể kinh tế nêu tại khoản 2 Điều 1 Quy định
này.
b) Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp có kết quả nghiên cứu khoa học hoặc bản
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quyền công nghệ hoặc công nghệ (mua hoặc tự nghiên cứu) đã được áp dụng vào
sản xuất tại doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, công nghệ giảm
thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, tiết kiệm năng
lượng để phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Hội đồng khoa học của
tỉnh thẩm định.
c) Mức hỗ trợ 80% kinh phí thực hiện, nhưng không quá 0,3 tỷ đồng/đề tài/bản
quyền/công nghệ.
2. Hỗ trợ sản xuất giống mới và khảo nghiệm cây trồng mới có giá trị kinh
tế cao
a) Đối tượng được hỗ trợ: Các chủ thể kinh tế nêu tại khoản 2 Điều 1 Quy định
này.
b) Điều kiện hỗ trợ:
- Đối với giống mới (cây trồng, vật nuôi, thủy sản): Có văn bản của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao để
sản xuất giống và có Quyết định công nhận lưu hành giống (cây trồng, vật nuôi, thủy
sản) của cơ quan thẩm quyền cấp.
- Đối với cây trồng mới: Được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn
bản thống nhất kế hoạch khảo nghiệm cây trồng mới bằng công nghệ cao và văn bản
công nhận kết quả khảo nghiệm (tính thích nghị, tính hiệu quả và thống nhất đưa vào
sản xuất).
c) Mức hỗ trợ: Đối với giống mới được hỗ trợ 70% chi phí đầu tư dự án, nhưng
không quá 02 tỷ đồng/dự án. Đối với cây trồng mới hỗ trợ 100% tiền mua giống lần
đầu và 30% chi phí khảo nghiệm, nhưng không quá 0,3 tỷ đồng/dự án.
3. Hỗ trợ đầu tư dự án sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực
của tỉnh (đã được phép lưu hành) ứng dụng công nghệ cao
a) Đối tượng được hỗ trợ: Các chủ thể kinh tế nêu tại khoản 2 Điều 1 Quy định
này.
b) Điều kiện hỗ trợ: Được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản
xác định dự án sản xuất giống (giống nho, giống táo, giống măng tây xanh, giống dưa
lưới, giống hành-tỏi; cải tạo chất lượng giống đàn bò, dê, cừu; nghiên cứu sản xuất
giống tôm bố mẹ, giống cá biển và một số giống loài hải đặc sản khác) ứng dụng một
trong các công nghệ sau: công nghệ sinh học tổng hợp, công nghệ sinh học phân tử,
công nghệ vi sinh thế hệ mới, công nghệ nhân nuôi mô tế bào chất lượng cao quy mô
công nghiệp, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng, kích dục tố thủy sản thế hệ
mới đạt tiêu chuẩn quốc tế.
c) Mức hỗ trợ 30% chi phí đầu tư, nhưng không quá 01 tỷ đồng/dự án.
4. Hỗ trợ đầu tư dự án trồng trọt ứng dụng công nghệ cao
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a) Đối tượng được hỗ trợ: Các chủ thể kinh tế nêu tại khoản 2 Điều 1 Quy
định này.
b) Điều kiện hỗ trợ: Dự án được Hội đồng thẩm định cấp huyện nghiệm thu xác
định đảm bảo các điều kiện: Có trồng các loại cây nho, táo, hành, tỏi, măng tây, nha
đam; rau, đậu các loại, dâu tây, dưa lưới, dưa lê, dưa leo, bí đậu, hoa; có Quy trình sản
xuất theo công nghệ cao (thủy canh, khí canh, trồng trên giá thể); cây được trồng
trong nhà kính hoặc nhà màng; có hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân điều
khiển tự động; có diện tích đầu tư tối thiếu 500 m2/dự án.
c) Mức hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư, nhưng không quá 0,7 tỷ đồng/dự án.
5. Hỗ trợ đầu tư dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao
a) Đối tượng được hỗ trợ: Các chủ thể kinh tế nêu tại khoản 2 Điều 1 Quy định
này.
b) Điều kiện hỗ trợ: Dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản, dê, cừu, gà theo quy
mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, được Hội đồng thẩm định cấp huyện
nghiệm thu xác định có đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Có đầu tư máy chế biến thức
ăn, máy trộn thức ăn, máy cho ăn tự động, máng uống nước tự động, máy bơm cao áp,
hệ thống phun sương, hệ thống khí sinh học, đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn
nuôi theo công nghệ sinh học, hệ thống xử lý tuần hoàn tái sử dụng nước; quy mô dự
án đối với nuôi bò sữa, bò thịt tối thiểu 200 con; dê, cừu tối thiểu 600 con; gà tối thiểu
5.000 con.
c) Mức hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư, nhưng không quá 01 tỷ đồng/dự án.
6. Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ cao trong chế biến và
bảo quản sản phẩm nông nghiệp
a) Đối tượng được hỗ trợ: Các chủ thể kinh tế nêu tại khoản 2 Điều 1 Quy định
này.
b) Điều kiện hỗ trợ: Có dự án đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản được Hội
đồng thẩm định cấp huyện nghiệm thu xác định có ứng dụng một trong các công nghệ
sau: Công nghệ thế hệ mới trong xử lý, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp
hoặc công nghệ sấy thăng hoa, công nghệ nano, màng phủ nano hoặc công nghệ tách
chiếc hoạt chất dược liệu siêu sạch.
c) Mức hỗ trợ 30% kinh phí để đầu tư trang thiết bị, công nghệ nhưng tối đa
không quá 01 tỷ đồng/dự án.
Điều 4. Kinh phí thực hiện chính sách
1. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh: 09 tỷ đồng/năm, phân
từng giai đoạn:
- Giai đoạn 2022-2025: 36 tỷ đồng;
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- Giai đoạn 2026-2030: 45 tỷ đồng.
2. Kinh phí quản lý, chỉ đạo, nghiệm thu, kiểm tra: Các sở, ngành và các huyện,
thành phố tự cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm./.
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hậu

