
Phụ lục III 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

TRUNG HẠN VÀ HÀNG NĂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 3 
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG, PHÁT 

HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA CÁC VÙNG MIỀN ĐỂ SẢN XUẤT 
HÀNG HÓA THEO CHUỖI GIÁ TRỊ 

(Kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

1. Tiểu Dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn 
với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 

a) Phân bổ vốn đầu tư: Không. 

b) Phân bổ vốn sự nghiệp: 

- Phân bổ vốn cho các Sở, Ban, ngành: Không. 

- Phân bổ vốn cho các chủ rừng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, 02 Vườn quốc gia tổ chức thực hiện theo quy định: Áp dụng phương 
pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau: 

 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số 
lượng 
(ha) 

Tổng số     
điểm 

1 
Mỗi ha rừng được hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 
đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. 

0,004 a 0,004 x a 

2 

Mỗi ha rừng được hỗ trợ bảo vệ rừng quy 
hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia 
đình. 

0,004 b 0,004 x b 

3 
Mỗi ha rừng được hỗ trợ khoanh nuôi tái 
sinh có trồng rừng bổ sung. 

0,016 c 0,016 x c 

4 
Mỗi ha rừng được hỗ trợ trồng rừng sản 
xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và 
phát triển lâm sản ngoài gỗ. 

0,1 d 0,1 x d 

5 
Mỗi ha rừng được hỗ trợ trồng rừng phòng 
hộ. 

0,3 đ 0,3 x đ 

6 
Mỗi tấn gạo trợ cấp trồng rừng cho hộ 
nghèo tham gia trồng rừng sản xuất, phát 
triển lâm sản ngoài gỗ, rừng phòng hộ. 

0,12 e 0,12 x e 

 Tổng cộng điểm  - - (1+2+3+4+5+6) 

   

  Số lượng (a,b,c,d,đ,e) căn cứ số liệu nhu cầu cần hỗ trợ thực tế của địa 
phương do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đã đăng ký cho 
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các Bộ, ngành Trung ương, được tổng hợp trong báo cáo nghiên cứu khả thi của 
Chương trình. 

  2. Tiểu Dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng 
trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút 
đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

a) Phân bổ vốn đầu tư: 

- Phân bổ vốn cho Sở, Ban, ngành: Không. 

- Phân bổ vốn cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo 
các tiêu chí sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số 
lượng 

 

Tổng số 
điểm 

1  Mỗi huyện thực hiện dự án trồng dược liệu quý 290 a 290 x a 

2 
 Mỗi Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển 
dược liệu ứng dụng công nghệ cao 

300 b 300 x b 

 Tổng cộng điểm  - - (1 + 2) 

Nguồn số liệu (a, b) căn cứ số liệu nhu cầu cần hỗ trợ thực tế của các địa 
phương đã đăng ký cho các Bộ, ngành Trung ương, được tổng hợp trong Báo 
cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình. 

b) Phân bổ vốn sự nghiệp 

- Phân bổ vốn cho Sở, Ban, ngành: Không. 

- Phân bổ vốn cho địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các 
tiêu chí như sau: 

+ Phân bổ vốn hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý: Không quá 
10% tổng vốn sự nghiệp của tiểu dự án. 

TT Nội dung tiêu chí Điểm 
Số 

lượng 
Tổng số 

điểm 

1 
 Mỗi huyện thực hiện dự án trồng dược liệu 
quý 

310 a 310 x a 

2 
 Mỗi huyện thực hiện xây dựng trung tâm 
giống cây dược liệu quý 

270 b 270 x b 

 Tổng cộng điểm  - - (1 + 2) 

Nguồn số liệu (a, b) căn cứ số liệu nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương 
đã đăng ký cho các Bộ, ngành Trung ương, được tổng hợp trong Báo cáo nghiên 
cứu khả thi của Chương trình. 
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+ Phân bổ vốn phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh 
doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư. 

TT Nội dung tiêu chí Số điểm 
Số 

lượng 
Tổng số 

điểm 

1 
Mỗi xã đặc biệt khó khăn (sau đây viết tắt là 

ĐBKK) (xã khu vực III) 
28 a 28 x a 

2 
Mỗi xã ĐBKK đồng thời là xã An toàn khu 

(sau đây viết tắt là ATK) được tăng thêm 
2 b 2 x b 

3 Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK 0,15 c 0,15 x c 

4 
Mỗi  thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực 

III (Số thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ 
vốn không quá 04 thôn/xã) 

5 d 
 

5 x d 
 

 Tổng cộng điểm  - - (1+2+3+4) 

Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 
6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, 
khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 861/QĐ-TTg) và các Quyết 
định sửa đổi, bổ sung (nếu có); xã ATK được xác định theo Quyết định của cấp có 
thẩm quyền; thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết 
định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn ĐBKK vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 
612/QĐ-UBDT) và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); tỷ lệ hộ nghèo của 
từng xã thuộc diện đầu tư của Chương trình được xác định theo số liệu để phân 
định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. 
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