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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ 

trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa 

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

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của 

Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 76/TTr-SNNPTNT ngày 07  tháng 4  năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ trong 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, 

cụ thể như sau: 

STT Lĩnh vực Tên ngành hàng 

01 Trồng trọt 

Cây lương thực 

Rau màu 

Cây ăn trái 

Cây trồng phục vụ sản xuất, chế biến công nghiệp 

02 Chăn nuôi 

Gia súc 

Gia cầm 

Vật nuôi khác 

03 Thủy sản Cá 



STT Lĩnh vực Tên ngành hàng 

Tôm 

Các loại thủy sản khác 

04 
Lâm nghiệp 

 

Dược liệu 

(Cây được trồng hoặc động vật rừng được gây 

nuôi trong vùng Quy hoạch phát triển dược liệu) 

05 Nấm Nấm ăn và nấm dược liệu 

Điều 2.  

a) Danh mục sản phẩm này, làm cơ sở để xem xét hỗ trợ ưu đãi theo Nghị 

quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.  

b) Việc xem xét, hỗ trợ ưu đãi theo danh mục sản phẩm trên chỉ được thực 

hiện khi có doanh nghiệp đầu tư và thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1961/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban 

hành Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- LĐVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng: KTN, HCTC; 

- Lưu: VT. 
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