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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng,  

vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh 

quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-

2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh 

quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật, 

tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản áp dụng thực hiện các chính sách hỗ 

trợ sản xuất, mô hình, dự án nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân 

thực hiện chính sách hỗ trợ, mô hình, dự án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy 

sản. 

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản 

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo) 



  

Đối với các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản không có trong Quyết định này, 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể áp dụng theo các định mức kinh tế - 

kỹ thuật, các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ đã được cấp có thẩm 

quyền công nhận hoặc chấp thuận. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở 

ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; 

tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị, kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung. 

2. Các Sở, ban ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, 

cá nhân có liên quan căn cứ định mức KTKT, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản làm căn cứ để lập, thẩm định triển khai thực hiện các chính sách hỗ 

trợ, các hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ. 

Điều  4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2021. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 20/06/2013 của UBND tỉnh 

về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật (tạm thời) cho một số loại cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của 

Chính phủ và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; các sở, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra VB QPPL; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, Kt4. 

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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