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QUYẾT ĐỊNH
Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất
nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
_____________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định một số chính sách hỗ trợ đối với sản xuất, sơ chế
các sản phẩm nông lâm thủy sản áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, sơ chế các loại sản phẩm nông lâm
thủy sản an toàn thuộc Danh mục sản phẩm được hỗ trợ do Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
quy định.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết địn h này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt bao gồm VietGAP
(Vietnamese Good Agricultural Practices) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn ban hành và các tiêu chuẩn GAP khác, tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ được
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho áp dụng (gọi chung là
VietGAP).
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2. Áp dụng VietGAP là quá trình áp dụng VietGAP ở một trong hai cấp độ
sau:
a) Áp dụng các tiêu chí chủ yếu của VietGAP liên quan đến an toàn thực
phẩm và truy xu ất nguồn gốc được cụ thể hóa trong Quy chuẩn kỹ thuật, Quy định
về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất, sơ chế và
Quy chuẩn kỹ thuật, Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm
(sau đây gọi chung là Quy chuẩn kỹ t huật);
b) Áp dụng toàn bộ các tiêu chí của VietGAP liên quan đến an toàn thực
phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người lao động
trong sản xuất, sơ chế sản phẩm.
3. Sản phẩm an toàn là sản phẩm nông lâm thủy sản được đánh giá, chứn g
nhận, công bố là sản phẩm được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật
hoặc với VietGAP.
Điều 4. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân
Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, sơ chế sản phẩm nông lâm thủy sản
phải có đủ các điều kiện sau:
1. Áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm;
2. Có hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ sản phẩm.
Điều 5. Một số chính sách
1. Ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát
địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác định các vùng sản
xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất nông lâm thủy sản áp dụng VietGAP
do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ
a) Không quá 50% tổng vốn đầu tư xây dựng, cải tạo: đường giao thông, hệ
thống thủy lợi, trạm bơm, điện hạ thế, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát
nước của vùng sản xuất tập trung để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật VietGAP. Kinh
phí hỗ trợ thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
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b) Đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông
các cấp; dạy nghề cho lao động nông thôn áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ
chế sản phẩm an toàn; biên soạn, in ấn tài liệu, biểu mẫu phục vụ các lớp đào tạo,
tập huấn;
c) Hỗ trợ một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để đượ c cấp
Giấy chứng nhận sản phẩm an toàn;
d) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc
bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng
quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM);
đ) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định tại Quyết định
số 72/2010/QĐ -TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến
thương mại quốc gia.
3. Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư sản xuất, sơ chế sản phẩm áp dụng
VietGAP ngoài được hưởng các chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều
này còn được hưởng các chính sách hỗ trợ và ưu đãi khác theo các quy định hiện
hành.
4. Cơ chế tài chính:
a) Ngân sách trung ương đầu tư, hỗ trợ thông qua các Dự án, Chương trình
mục tiêu về áp dụng VietGAP và các Dự án, Chương trình mục tiêu khác có liên
quan; kinh phí khuyến nông, kinh phí sự nghiệp khoa học.
Mức đầu tư, hỗ trợ cụ thể từ ngân sách trung ương do cấp có thẩm quyền
phê duyệt theo các quy định của pháp luật hiện hành.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn
cứ điều kiện cụ thể của địa phương, các cơ chế, chính sách hiện hành, sử dụng
ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Trung ương và
các nguồn vốn hợp pháp khác, quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung quy
định tại Quyết định này.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm:
a) Ban hành cụ thể nội dung, mức hỗ trợ đầu tư; Danh mục sản phẩm đặc
thù của địa phương được hỗ trợ ngoài Danh mục sản phẩm do Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ban hành;
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b) Chỉ đạo phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất tập trung;
c) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám s át việc thực hiện
Quyết định này và chế độ báo cáo định kỳ theo quy định về Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:
a) Ban hành VietGAP, các Quy chuẩn kỹ thuật, Danh mục sản phẩm được
hỗ trợ; công nhận cho áp dụng các tiêu chuẩn GAP khác, tiêu chuẩn nông nghiệp
hữu cơ;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng
Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định
này;
c) Bố trí kinh phí khuyến nông, kinh phí sự nghiệp khoa học được phân bổ
hàng năm; lồng ghép các Dự án, Chương trình mục tiêu khác có liên quan để hỗ
trợ áp dụng VietGAP trên cả nước;
d) Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo
Thủ tướng Chính phủ.
3. Các Bộ, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp
với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Quyết định này.
4. Các Hiệp hội ngành hàng phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức
vận động, tuyên truyền người sản xu ất, sơ chế áp dụng VietGAP, người kinh
doanh tiêu thụ sản phẩm an toàn.
Điều 7. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2012 và
thay thế Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Thủ
tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ
rau, quả, chè an toàn đến năm 2015.
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư ơng
và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b)
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