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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN & THỦY SẢN 

Số:   04   /QLCL 

V/v: Đăng ký hỗ trợ áp dụng thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy 

sản năm 2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Lâm Đồng, ngày  13 tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:     - Phòng Kinh tế TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện. 
 

 Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc ban hành cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý Chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Lâm Đồng; 

 Căn cứ Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định về nội dung, danh mục và mức hỗ trợ 

áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong nông 

nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1734/HD-SNN ngày 03/9/2015 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai hỗ trợ việc áp dụng Quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong nông nghiệp và thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 10/01/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2023. 

Dự kiến trong năm 2023, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và 

Thủy sản sẽ hỗ trợ khoảng 64 hộ nông dân, cơ sở sản xuất áp dụng quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản, Chi cục 

Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Phòng Kinh tế Tp. Đà 

Lạt, Tp. Bảo Lộc; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện căn cứ nhu cầu thực 

tế tại địa phương thực hiện các nội dung sau:  

1. Đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ VietGAP, VietGAHP theo mẫu:  

STT Loại hình 

Số hộ, cơ sở sản 

xuất đề nghị hỗ 

trợ 

Loại hình (Công 

ty/HTX/Trang 

trại/hộ nông dân) 

Diện tích/ Tổng 

đàn dự kiến hỗ trợ 

1 Trồng trọt    

2 Chăn nuôi    

3 Nuôi trồng thủy sản     
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2. Đối tượng, qui mô tối thiểu của cơ sở sản xuất được hỗ trợ (theo 

điều 1 và điều 2, Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng). 

3. Đối tượng ưu tiên hỗ trợ: 

Ưu tiên hỗ trợ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp có quy mô 

sản xuất hàng hóa lớn: 

- Rau, củ, quả (kể cả nấm ăn) có quy mô trên 1,0 ha/cơ sở; 

- Cây ăn quả (ưu tiên những loại cây có giá trị kinh tế cao, có khả năng 

lớn phục vụ xuất khẩu) có quy mô trên 2,0ha/cơ sở; 

- Chè có quy mô trên 2,0 ha/cơ sở. 

- Lợn thịt có quy mô trên 100 con/cơ sở; 

- Gia cầm có quy mô trên 3.000 con/cơ sở; 

4. Thời hạn đăng ký chỉ tiêu hỗ trợ:  

Đề nghị Phòng Kinh tế TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc; Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn các huyện lập danh sách nhu cầu hỗ trợ gửi về Chi cục 

Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm sản và Thu  sản (Địa chỉ: Tầng 5, Khu  , 

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Số 36 Trần Ph , TP. Đà Lạt; Email: 

ccqlcllamdong@gmail.com; Điện thoại: 02633 811953) trước ngày 20/02/2023 

để Chi cục tổng hợp, xây dựng dự toán chi tiết trình Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phê duyệt. 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./. 

 

  
Nơi nhận: 
- Sở NN & PTNT (báo cáo); 

- Như trên; 

- Lưu VT, Trạm QLCL (T). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thùy Quý Tú 
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