
 

                        Kính gửi:   

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, 

- Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc 

 

Căn cứ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về Nông nghiệp hữu 

cơ; 

Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng, về việc phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025; 

Tiếp theo văn bản số 1921/SNN-KH ngày 10/12/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Lâm Đồng về việc triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu 

cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025; 

Để thực hiện có hiệu quả  chính sách hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt 

chuẩn hữu cơ cho các tổ chức, cá nhân sản xuất trên địa bàn tỉnh (theo quy định tại 

điểm b, khoản1, phần III, Điều 1, Quyết định  2666/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-

2025),  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi 

về chính sách hỗ trợ đến các cá nhân, tổ chức sản xuất trên địa bàn và tổng hợp nhu 

cầu cấp giấy chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại địa phương đề xuất Sở hỗ 

trợ, với nội dung cụ thể như sau: 

1. Cơ chế chính sách hỗ trợ 

Hỗ trợ một lần chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn hữu cơ cho 

các tổ chức, cá nhân sản xuất  đạt chứng nhận theo quy định. Mức hỗ trợ phù hợp 

với quy mô đạt chứng nhận nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng/giấy chứng nhận.  

Nếu kinh phí thực hiện cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ thực tế lớn kinh 

phí được hỗ trợ thì tổ chức, cá nhân được hỗ trợ chịu trách nhiệm đối ứng phần kinh 

phí chênh lệch. 

2. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức, cá nhân được hỗ trợ cấp giấy chứng nhận 

- Các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại hoặc hộ, nhóm hộ sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (gọi tắt là tổ chức, cá nhân). Ưu tiên các 

tổ chức, cá nhân đã tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

 Số: 350/SNN-KH Lâm Đồng, ngày 19  tháng 03 năm 2021 

V/v đăng ký hỗ trợ cấp giấy chứng nhận 

sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng năm 2021 

 



- Các tổ chức, cá nhân sản xuất theo hướng hữu cơ nhưng chưa có chứng nhận 

hữu cơ; đã có chứng nhận hữu cơ nhưng hết thời hạn đồng thời chưa nhận bất kỳ 

nguồn hỗ trợ nào liên quan đến hoạt động chứng nhận sản phẩm hữu cơ trong thời 

gian hỗ trợ cấp giấy chứng nhận. 

3. Đăng ký hỗ trợ 

3.1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ đăng ký với đơn vị quản lý cấp huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT 

các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc). 

3.2. Đơn vị quản lý cấp huyện rà soát, tổng hợp các cá nhân, tổ chức có nhu 

cầu và đáp ứng các tiêu chí quy định tại phần 2 của văn bản này, lập danh sách đề 

xuất hỗ trợ kèm theo đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ của tổ chức, 

cá nhân (theo mẫu) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ 

chức kiểm tra thực tế, rà soát và thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân được hỗ 

trợ hàng năm. Đồng thời phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan và đơn vị tư vấn 

để thực hiện các quy trình, thủ tục theo đúng quy định để hỗ trợ kinh phí cấp giấy 

chứng nhận sản phẩm hữu cơ. 

Để kịp thời thực hiện nội dung hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025 trong năm 2021, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng 

Kinh tế thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc phối hợp thực hiện các nội dung trên và gửi đề 

xuất bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Trung tâm 

Khuyến nông Lâm Đồng - số 36 Trần Phú - Phường 4- Tp. Đà Lạt, trước ngày 

15/4/2021 để tổng hợp và kịp thời hỗ trợ trong năm 2021. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- GĐ, PGĐNN; 

- Lưu: VT, KH, TTKN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn  Văn Châu 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc 

 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

SẢN XUẤT HỮU CƠ 

  

Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng 

 

 

- Tên tổ chức, cá nhân: .................................................................................................................................................. 

- Địa chỉ: ......................................................................................................................................................................................... 

- Điện thoại: ................................................Fax:............................................Email: .................................................. 

Sau khi nhận được thông báo về việc triển khai hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản 

xuất Nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi xin đăng ký được 

hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ cụ thể như sau: 

- Địa điểm sản xuất: .......................................................................................................................................................... 

- Tên sản phẩm: ................................................................................................................................................................... 

- Quy mô sản xuất (diện tích/tổng đàn): .................................................................................................. 

- Khối lượng sản phẩm dự kiến/1 năm: .................................................................................................. 

- Giấy chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn đề nghị hỗ trợ cấp (tiêu chuẩn Việt 

nam hay tiêu chuẩn quốc tế): ………………………………........................................................................................ 

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ mọi thủ tục, yêu cầu của các cơ quan 

quản lý nhà nước để được hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng xem xét, hỗ trợ. 

                                                                 ......……, ngày… tháng……năm…… 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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