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Phụ lục
DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CỦA CHỦ VƯỜN, CHỦ TRANG TRẠI

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Văn bản đăng ký thực hiện của chủ vườn, chủ trang trại (Phụ lục I).

2. Tờ khai kinh tế trang trại: Mẫu theo quy định tại Thông tư 02/2020/TT-
BNN&PTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Bản sao chụp Giấy chứng nhận hoặc cam kết đảm bảo các quy định của pháp 
luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ 
môi trường (Phụ lục II). 

4. Dự án/Phương án sản xuất - kinh doanh (Phụ lục III)

5. Bản sao các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất/thuê đất.

6. Đối với các nội dung: Hỗ trợ xây dựng các hệ thống tưới; hệ thống cấp nước; hỗ 
trợ chỉnh trang, cải tạo vườn; thiết kế và cải tạo mặt bằng làm trang trại; hỗ trợ đầu tư 
máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản tại trang trại; hỗ trợ 
xây dựng các công trình phục vụ sản xuất (xây dựng chuồng trại; ao nuôi/lồng nuôi; nhà 
lưới/nhà kính; hàng rào bảo vệ; nhà xưởng; nhà sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm 
sản: Yêu cầu phải có các hồ sơ liên quan đến việc thủ tục cấp phép theo quy định (nếu 
có); bản vẽ bố trí mặt bằng (đối với chỉnh trang, cải tạo vườn)/hồ sơ thiết kế (đối với 
trang trại), báo cáo thuyết minh, dự toán chi tiết công trình;… 

7. Các hồ sơ liên quan khác.
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Phụ lục I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v hỗ trợ phát triển Kinh tế vườn/Kinh tế trang trại

Kính gửi:

- UBND huyện, thị xã, thành phố...................................
- Phòng Nông nghiệp&PTNT/Kinh tế …………………
- UBND xã/phường/thị trấn…………………………....

Họ và tên Chủ vườn/Chủ trang trại:.................................................................
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân:...........................
Ngày cấp:............................. Nơi cấp:..............................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................
Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................
Điện thoại:......................................... Email:.....................................................
Căn cứ Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND); Căn cứ 
Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /   /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND.

Kính đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét đưa vào kế hoạch hỗ trợ 
phát triển kinh tế vườn/kinh tế trang trại, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Mô hình phát triển (Vườn/Trang trại1):
............................................................................................................................
2. Địa bàn thực hiện (Thôn/Tổ, Xã/Phường/Thị trấn, Huyện/TX/TP): ............
............................................................................................................................
3. Quy mô diện tích (m²/ha):..............................................................................

1 Ghi rõ : Nếu vườn là vườn trồng loại cây trồng gì (vườn cây ăn quả, rau củ quả...? Trang trại thuộc loại nào theo 
quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BNN&PTNT?



3

4. Thời gian thực hiện:.......................................................................................
............................................................................................................................
II. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC
(Nội dung hỗ trợ phải phù hợp với từng đối tượng hỗ trợ và phải ghi cụ thể)
1. Hỗ trợ tập huấn:.............................................................................................
2. Tham quan, học tập kinh nghiệm:..................................................................
3. Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, tem điện tử: .................................
4. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nông sản: ........................................................
5. Hỗ trợ lãi suất tiền vay: .................................................................................
6. Hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước: ..........................................................
7. Hỗ trợ xây dựng, lắp đặt hệ thống tưới: ........................................................
8. Hỗ trợ chỉnh trang, cải tạo vườn/trang trại: ..................................................
9. Hỗ trợ giống cây trồng và vật tư phục vụ sản xuất:.......................................
10. Hỗ trợ đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo 

quản tại trang trại;
11. Hỗ trợ xây dựng các công trình phục vụ sản xuất …
…
III. CAM KẾT
1. Tính chính xác của những thông tin trên đây.
2. Thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan và đúng như nội dung đã đăng ký 

theo quy định khi có quyết định hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền.
3. Đảm bảo đúng số lượng và tỷ lệ kinh phí đối ứng như cơ chế đã quy định và 

cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam.
IV. TÀI LIỆU KÈM THEO (Chú ý phải có Dự án/Phương án sản xuất kinh 

doanh kèm theo)
Danh mục các tài liệu có liên quan kèm theo gồm: ....................................../.

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu.

.............., ngày....... tháng ...... năm ............
Chủ vườn/Chủ trang trại

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
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Phụ lục II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
Bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn 

thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường

Kính gửi: 

- UBND huyện, thị xã, thành phố....................................
- Phòng Nông nghiệp&PTNT/Kinh tế …………………
- UBND xã/phường/thị trấn………………………….....

Họ và tên chủ vườn/trang trại: ..............................Nam/Nữ:.........................
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân:.............................
Ngày cấp:............................. Nơi cấp:................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................
Sản phẩm sản xuất, kinh doanh: .......................................................................
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn 

chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường trong 
các lĩnh vực:

Trồng trọt Lâm nghiệp Chăn nuôi
Nuôi trồng thủy sản Khai thác, sản xuất muối 
(Đánh dấu X vào ô ghi tên lĩnh vực sản xuất và cam kết thực hiện)
Nếu có vi phạm, Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật./.

................., ngày.......... tháng ...... năm ............
                                                  Chủ vườn/Chủ trang trại
                                                              (Kí, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
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Phụ lục III
MẪU PHƯƠNG ÁN/DỰ ÁN SẢN XUẤT - KINH DOANH

(Chủ vườn, chủ trang trại tùy vào nội dung, tính chất của phương án/dự án sản xuất – 
kinh doanh có thể điều chỉnh, bổ sung, lựa chọn các nội dung cho phù hợp)

PHẦN I

GIỚI THIỆU CHUNG

I. TÊN DỰ ÁN/PHƯƠNG ÁN:

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ VƯỜN/TRANG TRẠI

IV. CĂN CỨ PHÁP LÝ

PHẦN II
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

I. KHÁI QUÁT CHUNG
- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương.
- Đặc điểm tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp, định hướng phát triển nông 

nghiệp tại địa phương.
II. HIỆN TRẠNG CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT
Điều kiện thổ nhưỡng, đất đai, nguồn nước; điều kiện hạ tầng sản xuất (giao thông, 

thủy lợi, điện, cấp nước…; tình hình nhân vật lực; máy móc, trang thiết bị sản xuất,...); các 
điều kiện khác tác động đến việc triển khai thực hiện phương án/dự án; các nội dung liên 
quan khác.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Đánh giá chung những thuận lợi, khó khăn…

PHẦN III
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN/DỰ ÁN ............

I . MỤC TIÊU (Nêu mục tiêu cụ thể):
II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN/DỰ ÁN…
Nêu các nội dung/công việc cụ thể cần thực hiện để đạt các mục tiêu của phương 

án/dự án; mỗi nội dung thực hiện phải gắn với kế hoạch, lộ trình/thời gian thực hiện, dự 
toán toán kinh phí cụ thể cho từng công việc, giải pháp thực hiện… Một số nội dung 
chính được gợi ý:
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1. Đối tượng cây/con cần thực hiện của phương án/dự án:
2. Về nội dung đầu tư:
- Cây, con giống; vật tư phục vụ sản xuất.
- Về đầu tư chỉnh trang, cải tạo vườn (loại bỏ cây tạp, cải tạo mặt bằng, làm tường 

rào, cổng ngõ để hình thành các vườn có hiệu quả kinh tế); thiết kế và cải tạo mặt bằng 
làm trang trại. Cần có hồ sơ đề nghị cấp phép gửi cơ quan có thẩm quyền (nếu có); bản 
vẽ bố trí mặt bằng (chỉnh trang, cải tạo vườn)/hồ sơ thiết kế (trang trại);…

- Về đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản như: hệ thống cấp nước; tưới nước; xây dựng 
chuồng trại, xây dựng ao nuôi/lồng nuôi, nhà lưới, nhà kính, hàng rào bảo vệ, nhà 
xưởng, nhà sơ chế, bảo quản, chế biến... Cần có báo cáo thuyết minh; hồ sơ thiết kế…

- Về đầu đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo 
quản tại trang trại. Cần có báo cáo thuyết mình về: Tính phù hợp; mức độ tiên tiến; các 
đặc tính, tính năng kỹ thuật của công nghệ sản xuất; công suất; chất lượng; các tiêu 
chuẩn, nhất là tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng, vệ sinh môi trường; năm sản xuất; 
nước sản xuất; thông tin nhà cung ứng trang thiết bị, giá trang thiết bị... 

- Các nội dung đầu tư khác…
3. Kế hoạch thực hiện các hoạt động sản xuất; thu hoạch; bảo quản; sơ chế, chế 

biến; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; đăng ký nhãn hiệu sản 
nông sản từ vườn, trang trại...

4. Kế hoạch bố trí nhân sự, lao động,...
5. Kế hoạch phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm.
6. Khác…
III. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ, PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
- Trong đó cần thể hiện được: Tổng vốn thực hiện Dự án/Phương án, gồm:

+ Vốn xin hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ? triệu đồng;
+ Vốn vay ? triệu đồng
+ Vốn tự có ? triệu đồng
+ Vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác.........
- Phân kỳ đầu tư từng năm cho kế hoạch sản xuất của Dự án/Phương án.

IV. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN VÀ ĐỀ XUẤT KINH PHÍ NGÂN 
SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ

PHẦN VI. DỰ BÁO KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ
PHẦN VII. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
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