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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1548/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Chương trình phát triển cá cảnh trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyêt định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố vê ban hành Kê hoạch thực hiện Chương trình hành động 
của Thành ủy vê nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyêt số 26-NQ/TW 
ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; 

Căn cứ Quyêt định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt "Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông 
thôn Thành phố Hồ Chí Minh đên năm 2020 và tầm nhìn đên năm 2025"; 

Căn cứ Quyêt định số 2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt "Đê án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh đên năm 2020 và tầm nhìn đên năm 2025"; 

Căn cứ Quyêt định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê việc ban hành Chương trình mục tiêu vê xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020; 

Căn cứ Quyêt định số 310/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê ban hành kê hoạch thực hiện Đê án Tái cơ cấu 
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ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triên bền vững theo 
Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triên kinh tế -
xã hội và ngân sách Thành phố, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành 
phố năm 2015; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ trình số 
241/TTr-SNN ngày 03 tháng 02 năm 2016 về phê duyệt Chương trình phát triên cá 
cảnh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triên cá cảnh Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2016 - 2020 theo nội dung chương trình đính kèm. 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn chủ trì phối hợp các Sở, 
ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các tổ chức kinh tế, cá nhân liên quan triên 
khai chương trình được phê duyệt, đảm bảo các mục tiêu phát triên cá cảnh Thành 
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài 
chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, 
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH 
Phát triển cá cảnh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1548/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Thực hiện Đê án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bên vững theo Quyêt định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 
2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Chương trình 
phát triển cá cảnh giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể sau: 

I. KÉT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ CẢNH 
GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu cá cảnh 

Qua 5 năm thực hiện Chương trình phát triển cá cảnh, kêt quả hoạt động sản 
xuất, kinh doanh và xuất khẩu cá cảnh của Thành phố đạt được như sau: 

- Số lượng cơ sở sản xuất cá cảnh năm 2015 đạt: 286 cơ sở, tăng không đáng kể 
so với năm 2010 là 283 cơ sở. Khu vực sản xuất cá cảnh tập trung ở các huyện ngoại 
thành như Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức và một số quận như Quận 8, 9, 
12, quận Gò Vấp và quận Bình Tân. 

- Số lượng cửa hàng kinh doanh cá cảnh năm 2015 đạt: 278 cửa hàng, tăng 6% 
so với năm 2010 là 263 cửa hàng. Hiện nay, các cửa hàng mua bán cá cảnh phân bố ở 
khắp các quận, huyện trên địa bàn Thành phố, trong đó phải kể đên 02 khu vực ở 
đường Lưu Xuân Tín (Quận 5) và đường Nguyễn Thông (Quận 3) khá nổi tiêng vê 
kinh doanh sỉ và lẻ nhiêu loại cá cảnh và các trang thiêt bị phục vụ cho người nuôi. 

- Sản lượng cá cảnh sản xuất ước năm 2015 đạt được 120 triệu con, tăng 100% 
so với năm 2010 là 60 triệu con; giá trị sản xuất đạt 534,5 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so 
năm 2010 (268 tỷ đồng); đối tượng sản xuất chủ yêu vẫn là cá bảy màu, hòa lan, hồng 

kim, mô ly, bình tích, dĩa, xiêm, la hán, ông tiên, chép, vàng, sặc, phượng hoàng, tứ 
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vân, mũi đỏ,... trong đó nhóm cá đẻ con (moly, bình tích, trân châu, hồng kim, hòa 
lan, bảy màu) chiếm tỷ lệ 56%, nhóm cá đẻ trứng (neon, sọc ngựa, tứ vân, xiêm, 
chuột.) chiếm tỷ lệ 43%, cá giá trị cao (cá dĩa) chiếm tỷ lệ 1%. 

- Sản lượng cá cảnh xuất khẩu ước năm 2015 đạt 13 triệu con với giá trị kim 
ngạch ước đạt 12 triệu USD, tăng 100% về giá trị so với năm 2010: 7,5 triệu con với 
kim ngạch đạt 6 triệu USD, trong đó các đối tượng chủ lực bao gồm: cá neon đạt 2,8 
triệu con; moly, bình tích, trân châu đạt 2,4 triệu con; bảy màu đạt 0,8 triệu con; cá 
xiêm đạt 0,18 triệu con; cá dĩa đạt 0,1 triệu con. 

- Chủng loại cá cảnh nước ngọt xuất khẩu hơn 70 loài khác nhau (không tăng so 
với năm 2010), trong đó 50 loài nuôi sinh sản nhân tạo và 20 loài khai thác tự nhiên 
thuần dưỡng làm cảnh. Những loài có tỉ lệ xuất khẩu cao hàng năm là cá dĩa, neon, 
bảy màu, mô ly, hòa lan, phượng hoàng, chạch rắn, lòng tong, bướm bầu, thủy tinh 
còn lại là cá xiêm, sặc, ông tiên, tai tượng. Nhóm sinh vật biển làm cảnh chỉ chiếm 
1% tỉ trọng xuất khẩu (nhưng có giá trị cao so với nhóm cá nước ngọt) và có xu 
hướng giảm dần do nguồn lợi biển ngày càng suy giảm, tập trung một số loài thường 
thấy như cá khoang cổ, mao tiên, nàng đào, hải quì, san hô mềm, sao biển, ốc biển,. 

- Hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có trên 10 công ty và trại cá cảnh tham 
gia xuất khẩu thường xuyên, trong đó Công ty Cổ phần Sài Gòn Cá Kiểng (huyện Củ 
Chi) là đơn vị xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất trong hơn 10 năm qua. Thị trường 
xuất khẩu của cá cảnh Việt Nam rất đa dạng, phong phú với 47 quốc gia (tăng 29 
quốc gia so với năm 2010) trong đó thị trường châu Âu chiếm 60 - 70 %, thị trường 
Châu Mỹ, Châu Á và Nam Phi chiếm 30 - 40%. 

+ Thị trường Châu Âu: Tập trung một số nước như CHLB Đức, Cộng hòa 
Czech, Anh, Thụy điển, Đan Mạch, Pháp, Ý, Thụy Sĩ. 

+ Thị trường Châu Mỹ như: Mỹ, Canada, Braxin 

+ Thị trường Châu Á như: Singapore, Mã Lai, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, 
Thái Lan và một số nước Trung Đông. 

2. Kết quả quản lý an toàn dịch bệnh và xây dựng mô hình GMPs trên cá 
cảnh 

a) Kết quả giám sát dịch bệnh cá chép cảnh phục vụ xuất khẩu 

Chi cục Thú y triển khai thực hiện Chương trình giám sát an toàn dịch bệnh cá 
chép cảnh phục vụ xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015 
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nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu cá chép vào thị trường 
Mỹ và Châu Âu. 

Chi cục Thú y đã thực hiện 05 đợt lấy mẫu giám sát vi rút mùa xuân (SVC) và 
bệnh Koi Herpes vi rút (KHV) tại 04 cơ sở cá cảnh và 03 điểm bên ngoài để giám sát 
tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. 

Kết quả giám sát đến nay có 04 cơ sở cá cảnh được Cục Thú y công nhận an 
toàn bệnh vi rút mùa xuân (SVC) trên đàn cá chép tại cơ sở. Ngoài ra, có 02 cơ sở 
(trong số 04 cơ sở này) đang được Chi cục hướng dẫn xây dựng cơ sở cá cảnh an toàn 
bệnh Koi Herpes vi rút (KHV) để tạo điều kiện xuất khẩu cá chép vào thị trường 
Châu Âu. 

b) Kết quả xây dựng mô hình thực hành quản lý tốt trong nuôi cá cảnh (Good 
Management Practices - GMPs) 

Từ năm 2012 - 2015, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
triển khai "mô hình thực hành quản lý tốt trong sản xuất cá cảnh trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh" cho 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá cảnh. Đến nay, các cơ sở tham gia 
mô hình đều đáp ứng được yêu cầu kiểm soát các mối nguy trong quản lý sản xuất, an 
toàn dịch bệnh, giảm thiểu tác động đến môi trường, tiến tới nâng cao trình độ kỹ 
thuật và hiệu quả sản xuất, ương nuôi, thuần dưỡng cá cảnh có chất lượng. Đây là 
những cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu cá cảnh của Thành phố, bên cạnh 
đó họ còn có nhiều cơ sở vệ tinh để cung cấp nhiều chủng loại cá cảnh cho thị trường 
xuất khẩu. 

Bước đầu, kết quả mang lại khi các công ty, trại sản xuất cá cảnh tham gia 
chương trình rất tốt, mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt tính trên đơn vị khu vực đăng ký 
tham gia mô hình do sử dụng hiệu quả ao, bể sản xuất, tăng sản lượng, tăng hiệu quả, 
năng suất lao động. Các hệ thống cấp nước, thoát nước, lọc nước phát huy tối đa hiệu 
quả trong sản xuất; dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, giảm tỷ lệ chết hao hụt so với 
trước khi tham gia chương trình, trung bình từ 25% xuống 15% trong sản xuất, trữ 
dưỡng giảm còn 1 - 2%. 

Việc áp dụng quy trình GMPs đã giúp quản lý và kiểm soát tốt rủi ro trong quá 
trình sản xuất, ương nuôi, thuần dưỡng cá cảnh; áp dụng khoa học kỹ thuật, quản lý 
vào sản xuất nhằm tạo sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao về kiểu hình, 
màu sắc, tỷ lệ sống, đa dạng hóa sản phẩm. Từ đó đưa đến lợi nhuận tối ưu cho người 
sản xuất, có sức cạnh tranh tham gia vào thị trường thế giới thông qua việc mở rộng 
thị trường xuất khẩu. 
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3. Kêt quả nghiên cứu khai thác, thuần dưỡng và sinh sản nhân tạo một sô 
loài cá tự nhiên làm cảnh 

a) Về nghiên cứu các đề tài cá cảnh của Viện, Trường và Trung tâm bước đầu 
đạt được một số kết quả sau: 

- Đề tài Nghiên cứu sinh sản cá neon Việt Nam (Tanichthys micagemmae 
Freyhof & Herder, 2001) và bước đầu nghiên cứu sinh học sinh sản cá thủy tinh 
(Kryptopterus bicirrhis Valenciennes, 1840) do Trung tâm Khuyến Nông Thành phố 
Hồ Chí Minh thực hiện. Kết quả thực hiện đề tài đến năm 2015 như sau: 

+ Đã xác định được kỹ thuật thuần dưỡng cá neon Việt Nam và cá thủy tinh khai 
thác từ tự nhiên làm cảnh. 

+ Bước đầu đã sinh sản bán nhân tạo thành công trong điều kiện nuôi tại Thành 
phố Hồ Chí Minh loài cá neon Việt Nam được khai thác tại các vùng núi tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

- Đề tài Nghiên cứu ứng dụng quy trình sản xuất giống cá bá chủ (Pterapogon 
Kauderni Koumans, 1933) tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II thực 
hiện). Hiện nay đề tài đang được triên khai, các quy trình sản xuất giống đang trong quá 
trình hoàn thiện. 

- Đề tài Nghiên cứu chuyên gen tạo cá cảnh phát sáng huỳnh quang do Trung 
tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từ năm 2013 đến nay và 
đạt được những kết quả như sau: 

+ Đã thuần hóa và cho sinh sản nhân tạo thành công cá sóc và cá thần tiên mắt 
đỏ trong phòng thí nghiệm. 

+ Nghiên cứu thành công kỹ thuật tạo gen phát sáng huỳnh quang và chuyên gen 
vào phôi cá sóc và cá thần tiên. 

+ Đến nay, đã thành công trong tạo cá sóc phát sáng màu lục lam và màu đỏ đến 
thế hệ F2; cá thần tiên phát sáng màu đỏ đến thế hệ F0. Đây là tiền đề đê phát triên 
dòng cá cảnh phát sáng huỳnh quang thương mại trong thời gian tới. 

b) Về hoạt động sản xuất, lai tạo giống loài cá cảnh mới tại các Cơ sở 

Trong nhiều năm qua, các cơ sở sản xuất giống cá cảnh trên địa bàn Thành phố 
đã chủ động nhập khẩu một số giống loài cá cảnh nước ngọt mới lạ về màu sắc và 
hình dáng đê thử nghiệm trong sinh sản nhân tạo. Đến nay, trên thị trường đã có 
nhiều loài cá cảnh mới được sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu như: cá chép Nhật 
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đuôi dài, cá chép Koi rất đa dạng vê màu sắc, cá bảy màu xanh lu-mi-nơ, cá xiêm 
thân to, cá xiêm vay bơi to với nhiêu màu sắc, cá vàng ping-pong, cá dĩa trắng đỏ, cá 
dĩa albino với nhiêu màu sắc đẹp, cá phượng hoàng lùn, cá ông tiên xanh, tất cả đêu 
có nguồn gốc nhập khẩu từ Nhật bản, Thái lan, Đài Loan,... 

4. Kết quả về xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm cá cảnh 

Từ năm 2013 - 2015, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp đã hỗ trợ và tạo 
điêu kiện cho các cơ sở cá cảnh trên địa bàn Thành phố tham gia 03 đợt Hội chợ -
Triển lãm giống nông nghiệp và cá cảnh lần thứ I, II và III tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. Triển lãm thu hút sự tham gia của nhiêu cơ sở sản xuất, nông hộ, trang trại, tổ 
hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, Trung tâm còn tạo điêu kiện 
cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cá cảnh tham gia gần 35 sự kiện 
Hội chợ, Triển lãm khác trong và ngoài Thành phố. 

Năm 2011, Trung tâm đã tạo điêu kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Sài Gòn 
Cá Kiểng tham gia Hội chợ - triển lãm quốc tê cá kiểng lần III (tại Singapore) và đã 
hỗ trợ cho đơn vị một phần chi phí thuê gian hàng. Năm 2013, Trung tâm đã tạo điêu 
kiện phổ biên thông tin vê triển lãm và thiêt kê ấn phẩm quảng bá song ngữ cho Công 
ty Cổ phần Sài Gòn Cá Kiểng tham gia triển lãm tại Hội chợ cá và sinh vật cảnh 
Aquarama Singapore và đã đạt được một số kêt quả tích cực. 

Trung tâm hỗ trợ thiêt kê logo, bao bì, đăng ký nhãn hiệu cho 14 đơn vị cá cảnh 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thiêt kê và bàn giao 10 ấn phẩm cá cảnh quảng 
bá sản phẩm nông nghiệp. 

Trong Chương trình "Mỗi nhà nông một website", Trung tâm đã hỗ trợ cho 8 
đơn vị cá cảnh, nâng cấp lại giao diện các trang web đã góp phần tăng cường hiệu 
quả giao dịch trên mạng của các đơn vị, tiêt kiệm chi phí marketing truyên thống, 
cung cấp được đầy đủ thông tin cho khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi. Thực 
hiện tái bản 2 lần "Cẩm nang địa chỉ đỏ cá cảnh trên địa bàn Thành phố" các năm 
2012, 2015 với số lượng 2.000 quyển/lần, cung cấp thông tin địa chỉ của 200 hộ sản 
xuất và cửa hàng kinh doanh cá cảnh tại các quận, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc 
Môn, Nhà Bè và cửa hàng kinh doanh tại các Quận 5, Quận 6, Quận 10. trên địa 
bàn Thành phố nhằm tạo điêu kiện tốt hơn cho các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh 
doanh có cơ hội tìm kiêm, trao đổi thông tin và mua bán một cách dễ dàng. 

Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Hãng phim Cửu Long và Đài truyên hình 
TPHCM - HTV9 phát sóng các chương trình nông dân hội nhập nhằm giới thiệu các 
chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, các hoạt động nổi bật thành 
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công của ngành nông nghiệp Thành phố, trong đó giới thiệu "Chương trình phát triên 
cá cảnh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 - 2015" 

5. Kết quả hoạt động khuyến nông về phát triển cá cảnh 

Từ năm 2011 - 2015, Trung tâm Khuyến nông tổ chức thực hiện một số hoạt 
động khuyến nông chính về phát triên cá cảnh tại Thành phố như sau: 

- Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá cảnh cho nông dân: 45 lớp 

- Tổ chức tham quan, học tập tại các mô hình nuôi cá cảnh hiệu quả trên địa bàn 
Thành phố: 10 chuyến 

- Tổ chức hội thảo về các giải pháp đê phát triên cá cảnh: 14 cuộc 

- Mô hình nuôi cá cảnh trình diễn: 44 mô hình với 92 hộ tham gia 

- Đào tạo nghề: Trung tâm phối hợp cùng Trường Trung học Kỹ thuật nông 
nghiệp Thành phố biên soạn tài liệu giảng dạy phục vụ đào tạo nghề trình độ sơ cấp 

và đào tạo thường xuyên về nuôi cá cảnh 

6. Kết quả hoạt động phát triển kinh tế tập thể và hỗ trợ vốn vay trong sản 
xuất cá cảnh 

a) Hoạt động phát triên kinh tế tập thê 

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 03 hợp tác xã cá cảnh và có 04 tổ hợp tác 
cá cảnh (danh sách đính kèm) trong đó giai đoạn 2011 - 2015, Chi cục Phát triên 
nông thôn đã hỗ trợ thành lập mới 02 Hợp tác xã cá cảnh là Hợp tác xã Sinh vật cảnh 
Sài Gòn (xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi) và Hợp tác xã Nông nghiệp Ngày mới (xã 
Tân Nhật, huyện Bình Chánh). 

Năm 2015, Chi cục Phát triên nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận 
- huyện liên quan thực hiện đánh giá phân loại tình hình hoạt động của 03 hợp tác xã 

cá cảnh với kết quả như sau: 

- Có hiệu quả: 01 (Hợp tác xã Sinh vật cảnh Sài Gòn). 

- Chưa hiệu quả: 02 (Hợp tác xã Nông nghiệp Ngày Mới, Hợp tác xã Hà 
Quang). 

Số lượng tổ hợp tác cá cảnh còn ít, chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác này 
chưa cao, hoạt động của tổ hợp tác vẫn tập trung vào việc trao đổi kinh nghiệm sản 
xuất chưa đáp ứng được nhu cầu cung ứng các sản phẩm dịch vụ đầu vào, đầu ra cho 
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các thành viên. Việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ của các tổ hợp tác cá cảnh vẫn còn 
nhiều hạn chế, chưa gắn liền với hợp đồng kinh tế giữa các bên liên quan. 

b) Kết quả hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong sản xuất cá cảnh 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập hợp tác xã cá cảnh cho các hộ sản 
xuất cá cảnh. Hỗ trợ thủ tục pháp lý thành lập mới 02 hợp tác xã và bước đầu hỗ trợ 
hoạt động cho 60 hộ sản xuất cá cảnh trên địa bàn Thành phố. 

- Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã cá cảnh thành lập mới theo 
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy 
định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã. Tổng số kinh phí hỗ trợ là 100 triệu 
đồng. 

- Hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực cho các hợp tác xã cá cảnh: Đã hỗ trợ hợp tác 
xã Hà Quang và hợp tác xã Sinh vật cảnh Sài Gòn với 05 lượt cán bộ, tổng kinh phí 
hỗ trợ là 55,2 triệu đồng. 

c) Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 
theo hướng nông nghiệp đô thị trong lĩnh vực cá cảnh 

Để hỗ trợ hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ viên tổ hợp tác vay 
vốn với lãi xuất ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo chủ chương 
chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm của hợp 
tác xã, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 3 năm 2013. Đến nay đã có 07 hộ dân sản xuất cá cảnh được hỗ trợ, 
với vốn đầu tư là 1.693 triệu đồng, vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.160 triệu đồng, 
bình quân 165,7 triệu đồng/hộ, mức hỗ trợ là 80% lãi suất vay. 

7. Nhận xét, đánh giá 

a) Kết quả đạt được 

- Chương trình mục tiêu phát triển cá cảnh của Thành phố tiếp tục phát huy thế 
mạnh về sản xuất nông nghiệp đô thị, sản lượng cá cảnh sản xuất và xuất khẩu tăng 
đều qua các năm (sản lượng sản xuất tăng 66% so với năm 2010, sản lượng xuất khẩu 
tăng 100% so với năm 2010) góp phần từng bước xác định được sản phẩm chủ lực 
đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. 

- Thành phố Hồ Chí Minh là tỉnh/thành duy nhất trên cả nước có 04 cơ sở cá 
cảnh được công nhận an toàn dịch bệnh virus mùa xuân (SVC). Toàn bộ các cơ sở 
trên đều được Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) công nhận đạt điều 
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kiện xuất khẩu cá cảnh vào thị trường Mỹ. Qua việc thực hiện chương trình giám sát 
dịch bệnh trên cá cảnh, người sản xuất đã nắm bắt được các yêu cầu của thị trường 
xuất khẩu đặc biệt liên quan đến an toàn dịch bệnh, một số cơ sở từng bước xây dựng 
cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu về an toàn sinh học; 

- Các cơ sở sản xuất cá cảnh tham gia xây dựng mô hình thực hành quản lý tốt 
trong nuôi cá cảnh đều đáp ứng được yêu cầu kiểm soát các mối nguy trong quản lý 
sản xuất, an toàn dịch bệnh, giảm thiểu tác động đến môi trường, tiến tới nâng cao 
trình độ kỹ thuật và hiệu quả sản xuất, ương nuôi, thuần dưỡng cá cảnh. Từ đó tạo ra 
sản phẩm cá cảnh có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cạnh tranh với thị trường quốc tế, 
tạo thương hiệu vững mạnh cho cá cảnh Việt Nam; 

- Hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại trong lĩnh vực cá cảnh đã góp phần thúc 
đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh cá cảnh trên địa bàn Thành phố, kết nối giữa 
người sản xuất và người tiêu dùng giúp phát triển sản xuất cá cảnh. Từ đó tạo động 
lực cho người sản xuất đầu tư giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất 
lượng sản phẩm; 

- Bước đầu đã đạt được những kết quả nghiên cứu trong sinh sản nhân tạo và 
nhân giống cá cảnh, đây là tiền đề để đẩy mạnh xuất khẩu một số dòng cá cảnh mới 
của Việt Nam; 

- Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn 
Thành phố được ban hành là một giải pháp đột phá trong chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố, được người dân, 
doanh nghiệp đồng tình cao, thể hiện qua việc đăng ký thực hiện chính sách. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Nghề sản xuất cá cảnh chủ yếu với quy mô nhỏ, lẽ, manh mún. Hầu hết các trại 
nuôi cá cảnh chưa có sự đầu tư đúng mức và phù hợp về cơ sở hạ tầng. 

- Thực hành sản xuất mang tính truyền thống, quy trình sản xuất chủ yếu dựa 
theo kinh nghiệm mà không tuân thủ theo quy trình chuẩn nên vấn đề vệ sinh, tiêu 
độc khử trùng, đảm bảo an toàn dịch bệnh và an ninh sinh học chưa được quan tâm. 
Vì vậy phần lớn các cơ sở đều không đáp ứng các quy định theo yêu cầu của thị 
trường nước ngoài khi tham gia xuất khẩu. 

- Bộ tiêu chí GMPs (Thực hành quản lý tốt trong sản xuất cá cảnh) được áp 
dụng tại các cơ sở sản xuất cá cảnh và mang tính khuyến khích là chủ yếu. Tuy nhiên, 
để áp dụng theo các yêu cầu đưa ra, các cơ sở cần phải có kinh phí đầu tư, sửa chữa, 
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xây dựng các hạng mục theo tiêu chí nhằm đáp ứng tốt các điêu kiện vê an toàn dịch 
bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường... Đồng thời, bộ tiêu chí còn khá mới mẻ, nhiêu 
trại cá cảnh cảm thấy chưa cần thiêt khi họ vẫn hoạt động bình thường; 

- Hoạt động xúc tiên thương mại trong lĩnh vực cá cảnh chưa thật sự đủ mạnh để 
đẩy mạnh phát triển kêt nối vùng miên và địa phương; 

- Sản xuất cá cảnh đã có sự chuyển biên đáng kể, quy mô sản xuất đã được nâng 
cấp nhưng phần lớn còn nhỏ lẻ, quy mô gia đình nên không đáp ứng được các đơn 
hàng có số lượng lớn, chất lượng đồng đêu. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm nguồn 
nước tại một số khu vực trong Thành phố cũng ảnh hưởng xấu đên sự phát triển cá 
cảnh; 

- Các nghiên cứu ứng dụng tiên bộ kỹ thuật trong lĩnh vực cá cảnh như: quy 
trình chọn giống, sản xuất giống, lai tạo giống mới, chê độ dinh dưỡng... nhằm phục 
vụ sản xuất vẫn còn hạn chê; 

- Tổ chức sản xuất cá cảnh chưa có sự liên kêt chặt chẽ, đặc biệt là vai trò của 
các Hội, Chi hội cá cảnh còn nhiêu hạn chê, hội viên phân tán và sau đó bị giải tán, 
chưa phát huy sức mạnh thực sự của các nghệ nhân có tâm huyêt. Số lượng tổ hợp tác 
và hợp tác xã cá cảnh còn ít và hoạt động chưa hiệu quả. Số hộ nuôi cá cảnh được 
tiêp cận Chính sách khuyên khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn 
Thành phố còn ít; 

- So với nhiêu nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, 
Indonesia... thì xuất khẩu cá cảnh của Việt Nam còn khá khiêm tốn. 

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

Ngày nay, với sự tiên bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nông nghiệp, các nước 
trong khu vực (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc.) đã và đang 
cạnh tranh mạnh mẽ với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung, trong đó, 
cá cảnh là đối tượng cạnh tranh khá mạnh. Để giữ vững, ổn định và phát triển ngành 
cá cảnh Thành phố, chúng ta cần tiêp tục từng bước nghiên cứu và áp dụng các thành 
công của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ương nuôi, thuần dưỡng cá cảnh. Các 
chương trình giám sát dịch bệnh nên tiêp tục triển khai đối với các đối tượng hiện 
đang giám sát (SVC, KHV), theo dõi sát tình hình dịch bệnh cá cảnh trên thê giới 
(thông qua tổ chức OIE.) nhằm đưa vào các đối tượng cá cảnh giám sát mà quốc tê 
yêu cầu. Đồng thời khuyên khích các cơ sở có quy mô lớn, trực tiêp xuất khẩu tự 
nguyện tham gia giám sát dịch bệnh. Khuyên khích các cơ sở sản xuất, ương nuôi cá 



CÔNG BÁO/Số 25/Ngày 15-5-2016 45 

cảnh trên địa bàn tham gia xây dựng GMPs cá cảnh nhằm từng bước tạo ra một hệ 
thống cơ sở sản xuất cá cảnh đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật và quy mô. Tiếp tục nghiên 
cứu, phát triên các giống loài mới, thuần dưỡng các loài cá tự nhiên có khả năng làm 
cảnh nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Mở rộng xúc tiến thương mại hơn nữa nhằm 
quảng bá sản phẩm cá cảnh chất lượng cao của Việt Nam ra thị trường quốc tế. Từ cơ 
sở thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Chương trình phát triên cá cảnh Thành phố giai 
đoạn 2016 - 2020 nhận thấy là rất cần thiết. 

III. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

Căn cứ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực 
hiện chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo 
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa X; 

Căn cứ Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt "Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triên nông 
thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025"; 

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt "Đề án phát triên nông nghiệp đô thị trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025"; 

Căn cứ Quyết định số 4896/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt "Đề án phát triên sinh vật cảnh trên địa bàn Thành 
phố từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"; 

Căn cứ Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 6 tháng 9 năm 2014 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn về Ban hành quy phạm thực hành nuôi trồng 
thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGap); 

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triên bền vững theo Quyết định 
số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/ QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho 
Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ mới thành lập trên địa bàn thành phố giai đoạn 
2015 - 2020; 



46 CÔNG BÁO/Số 25/Ngày 15-5-2016 

Căn cứ thực trạng sản xuất, ương nuôi, thuần dưỡng, kinh doanh, xuất khẩu cá 
cảnh trên địa bàn Thành phố. 

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ CẢNH TRÊN ĐỊA 
BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

1. Mục tiêu chung 

Phát triển nghề nuôi cá cảnh bền vững theo hướng nâng cao sản lượng và giá trị 
sản phẩm; tập trung cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo an toàn dịch 
bệnh, bảo vệ môi trường, đủ điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị 
trường xuất khẩu, tiếp tục phát huy thế mạnh của cá cảnh là sản phẩm nông nghiệp đô 
thị của Thành phố. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Duy trì, mở rộng phát triển mạnh sản xuất cá cảnh ở các khu vực có khả năng 
tập trung cao tại các huyện như Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn và các quận nội 
thành, quận ven như Quận 8, Quận 12, Quận 9, quận Gò Vấp và quận Thủ Đức. 

- Đến năm 2020: Sản lượng sản xuất cá cảnh đạt: 150 - 180 triệu con, xuất khẩu 
đạt: 30 - 50 triệu con, kim ngạch xuất khẩu đạt: 50 triệu USD. 

- 100% cơ sở xuất khẩu cá cảnh tham gia Chương trình giám sát an toàn dịch 
bệnh cá cảnh của Thành phố đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường hiện có và mở 
rộng sang các thị trường khác. 

3. Các giải pháp chủ yếu 

a) Giải pháp duy trì, phát triển khu vực sản xuất, kinh doanh cá cảnh 

- Đối với huyện Củ Chi: Ngoài làng nghề cá cảnh Trung An - Phú Hòa Đông đã 
có chủ trương chung của Thành phố, huyện Củ Chi cần duy trì và bố trí các khu vực 
ven hệ thống kênh Đông (như xã Phước Hiệp, Thái Mỹ, Tân Thông Hội...) rất thuận 
lợi cho việc cấp nước sạch sản xuất, ương, nuôi cá cảnh. 

- Đối với huyện Bình Chánh: Ủy ban nhân dân huyện cần duy trì và bố trí một 
số vùng thuộc các xã như: Bình Lợi, Hưng Long, Phong Phú, Tân Nhựt để phát triển 
sản xuất cá cảnh, đồng thời xử lý nguồn nước bị ô nhiễm do các khu công nghiệp thải 
ra ở các khu vực này. 

- Đối với các quận, huyện khác: Tiếp tục duy trì và mở rộng phát triển ổn định 
kết hợp du lịch sinh thái các cơ sở hiện hữu sản xuất cá cảnh trong hồ kiếng và hồ xi 
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măng đối với các huyện: Hóc Môn và Thủ Đức; các Quận: 8, 9, 12, Gò Vấp và Bình 
Tân. 

- Tiếp tục duy trì, chỉnh trang lại các cửa hàng, điểm kinh doanh và chợ cá cảnh 
truyền thống bán sỉ, bán lẻ ở các quận nội thành như Quận 5 (đường Lưu Xuân Tín), 
Quận 3 (đường Nguyễn Thông và Lý Chính Thắng), các Quận còn lại và mở rộng 
thêm các chợ hoặc trung tâm giao dịch cá cảnh mới kết hợp với du lịch. 

- Các dự án sản xuất cá cảnh phải được xem xét và có kế hoạch phát triển dài 
hạn với giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng phát triển tràn lan nhưng kém hiệu quả do 
không giải quyết được vấn đề đầu ra cũng như các vấn đề tác động đến môi trường 
khi triển khai các dự án. 

b) Giải pháp về giống và khoa học kỹ thuật 

- Tiếp tục nghiên cứu sinh sản nhân tạo, chọn lọc, thuần chủng một số loài cá tự 
nhiên bản địa dùng làm cảnh và cá cảnh ngoại nhập có giá trị cao được thị trường ưa 
chuộng. Đồng thời nhập nội một số giống cá cảnh mới dùng làm bố mẹ sinh sản cung 
cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu; tập trung nghiên cứu lai tạo và sản xuất một 
số giống loài mới nhằm đáp ứng thị trường xuất khẩu. 

- Phát triển và nâng cao hoạt động về nghiên cứu lai tạo cá cảnh trong Khu Nông 
nghiệp Công nghệ cao tại huyện Củ Chi, Trung tâm Công nghệ Sinh học và chuyển 
giao kịp thời những kết quả này đến cơ sở sản xuất. 

- Các cơ quan, đơn vị chuyên ngành thủy sản cần có nhân lực giỏi về phòng và 
trị bệnh cho cá cảnh để hỗ trợ các cơ sở sản xuất cá cảnh về kỹ thuật nuôi trồng, 
phòng dịch bệnh cá cảnh khi có nhu cầu. 

- Tăng cường quản lý nhà nước và hướng dẫn các cơ sở sản xuất bảo đảm quy 
trình sản xuất, kinh doanh cá cảnh thực hành quản lý tốt nhằm bảo đảm an toàn dịch, 
bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cá cảnh phát triển bền vững. Xây dựng vùng 
cơ sở giám sát dịch bệnh cá cảnh đảm bảo yêu cầu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, 
Châu Âu và thị trường khác. 

- Ưu tiên thực hiện các nghiên cứu về bảo tồn giống cá cảnh bản địa quý hiếm, 
giống cây thủy sinh đặc trưng và có giá trị kinh tế cao của Việt Nam để nhân giống 
và phát triển thành sản phẩm nổi bật, chủ lực phục vụ ngành Sinh vật cảnh nói chung 
và ngành cá cảnh nói riêng góp phần tạo ra thương hiệu cá cảnh Việt Nam. 

- Nghiên cứu chế biến các loại thức ăn đặc hữu cho từng loại cá cảnh. 
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- Nghiên cứu sản xuất chê phẩm sinh học phòng và trị bệnh cho cá cảnh. 

- Liên kêt hợp tác chặt chẽ với các Viện, Trường cũng như các tổ chức trong và 
ngoài nước để ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiên vào trong công tác chọn và lai 
tạo giống. 

c) Giải pháp Xúc tiên Thương mại và tiêu thụ sản phẩm 

- Lập trang thông tin điện tử vê cá cảnh Thành phố để quảng bá, giới thiệu danh 
sách cơ sở sản xuất, kinh doanh để khách hàng trong và ngoài nước thuận tiện trong 
giao dịch mua bán và hướng đên việc thanh toán trực tuyên nhằm giảm chi phí sản 
xuất, giảm chi phí giao dịch. Giới thiệu tiên bộ khoa học kỹ thuật vê sản phẩm mới ra 
nước ngoài và ngược lại, cập nhật những giống, loài mới sinh sản nhân tạo thành 
công, ứng dụng tiên bộ khoa học - kỹ thuật giới thiệu đên người nuôi. 

- Thành phố tạo điêu kiện thuận lợi và hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, xuất khẩu cá cảnh tham gia một số hội chợ cá cảnh quốc tê ở Singapore, 
Cộng hòa Liên bang Đức và một số nước khác để học tập rút kinh nghiệm tiên tới tổ 
chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng các Chương trình xúc tiên 
thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ cá cảnh. 

- Xây dựng phiên chợ hay siêu thị nông nghiệp kêt hợp với trung tâm giới thiệu, 
giao dịch, tư vấn vê hoa, cây kiểng, cá cảnh; đồng thời kêt hợp tổ chức hội thi cá cảnh 
đẹp và lai tạo giống mới, triển lãm cá cảnh tại các phiên chợ hoa, cây kiểng hàng năm 
vào dịp lễ, têt, v.v.. 

- Củng cố, thành lập các tổ chức nghê nghiệp như Hội, Chi hội cá cảnh. Tập hợp 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nghệ nhân thành các tổ hợp tác, làng nghê, hợp tác 
xã cá cảnh trên các địa bàn trọng điểm để tổ chức sản xuất và tiêu thụ cá cảnh. 

- Xây dựng chuyên trang vê thương mại điện tử cá cảnh; cẩm nang hướng dẫn 
kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm; định mức các yêu tố vê kỹ thuật, kinh tê -
xã hội trong sản xuất. Tổ chức tham quan học tập, nghiên cứu kỹ thuật nuôi và lai tạo 
cá cảnh ở một số nước trong khu vực (Thái Lan, Singapore, Trung Quốc). 

d) Giải pháp vê tổ chức sản xuất 

- Đẩy mạnh xây dựng mô hình liên kêt giữa sản xuất và tiêu thụ thông qua các tổ 
hợp tác, hợp tác xã, làng nghê, đầu mối xuất khẩu thông qua Hội, Hiệp hội. 

- Vê lâu dài, thực hiện liên kêt với các tỉnh có lợi thê vê đất, nguồn nước và kinh 
nghiệm như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiên Giang, Đồng Tháp. 
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Sản xuất một số đối tượng nuôi trong ao đất như cá vàng, chép nhật, hồng kim, hắc 
kim, bạch kim, bảy màu,... Các cơ sở sản suất tại Thành phố tập trung sản xuất con 
giống chất lượng cao cung cấp cho các tỉnh và sản xuất một số cá cảnh thương phẩm 
có giá trị cao. 

- Xây dựng nhiều mô hình sản xuất cá cảnh hiệu quả và phù hợp với môi trường, 
an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các 
chương trình đào tạo ngành nghề nuôi cá cảnh ứng dụng công nghệ cao do các Trung 
tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao trên cả nước thực hiện nhằm cập nhật, 
phổ biến các kỹ thuật mới, tiên tiến đê đạt hiệu quả cao trong sản xuất và nuôi cá 
cảnh. 

đ) Giải pháp về cơ chế chính sách khuyến khích phát triên cá cảnh. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triên khai thực hiện Quy định về chính sách 
khuyến khích chuyên dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên 
địa bàn Thành phố nhằm thu hút ngày càng nhiều số lượng hộ sản xuất, doanh 
nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực cá cảnh tham gia và được hưởng hỗ trợ 
kịp thời từ chính sách này. 

- Xây dựng chính sách hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ về cá 
cảnh. 

V. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM PHỤC VỤ PHÁT 
TRIỂN CÁ CẢNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

1. Xây dựng Chương trình giám sát an toàn dịch bệnh cá cảnh phù hợp với 
yêu cầu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Châu Âu 

- Mục tiêu: Tiếp tục duy trì 04 cơ sở cá cảnh xuất khẩu đã được công nhận là cơ 
sở an toàn bệnh virus mùa xuân (SVC). Triên khai giám sát đê tiến tới công nhận cơ 
sở an toàn bệnh Koi herpes virus (KHV) cho 2 - 4 cơ sở cá cảnh. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Duy trì 04 điêm giám sát dịch bệnh vi rút mùa xuân (SVC), bệnh Koi Herpes 
vi rút (KHV): 30 mẫu/lần, 02 lần/năm. 

+ Thực hiện lấy mẫu giám sát dịch bệnh một số chủng loại cá cảnh khi có nhu 
cầu. 

+ Kiêm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y, an toàn sinh học. 

+ Mời đoàn châu Âu đánh giá cơ sở an toàn dịch bệnh. 
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+ Báo cáo sơ kết, tổng kết chương trình. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 3.902.932.000 đồng (phân kỳ kinh phí thực hiện tại 
phụ lục 02 đính kèm). 

- Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí do ngân sách Thành phố cấp và đóng góp 
của các đơn vị trong hệ thống xuất khẩu cá cảnh liên quan. 

- Thời gian thực hiện: từ năm 2016 - 2020 

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Thú y. 

- Đơn vị phối hợp: Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 
Trung tâm Khuyến nông, chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan khác và 
các cơ sở cá cảnh trong hệ thống. 

2. Xây dựng mô hình thực hành quản lý tốt trong nuôi cá cảnh (Good 
Management Practices - GMPs) và nâng cấp, phát triển các mô hình GMPs cá 
cảnh hiện có 

- Mục tiêu: Xây dựng mới nhiều mô hình sản xuất cá cảnh đạt được quy phạm 
thực hành quản lý tốt trong sản xuất cá cảnh, thân thiện với môi trường và an toàn 
dịch bệnh, nâng cao chất lượng cá cảnh nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường 
trong nước và xuất khẩu. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Mỗi năm xây dựng mới tối thiểu từ 4-5 mô hình cơ sở sản xuất cá cảnh đạt 
theo quy trình thực hành quản lý tốt trong sản xuất cá cảnh. 

+ Tổ chức, triển khai tập huấn, hướng dẫn các cơ sở sản xuất cá cảnh. 

+ Hỗ trợ mua vật tư, nguyên vật liệu sửa chữa, nâng cấp cơ sở sản xuất cá cảnh 
tham gia chương trình. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 1,5 tỷ đồng (kinh phí phân kỳ bình quân hàng năm là 
300 triệu đồng tại phụ lục 03 đính kèm). 

- Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí do ngân sách Thành phố cấp. 

- Thời gian thực hiện: từ năm 2016 - 2020 

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

- Đơn vị phối hợp: Chi cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông, chính quyền địa 
phương, các đơn vị có liên quan khác và cơ sở sản xuất, ương nuôi, thuần dưỡng cá 
cảnh trên địa bàn Thành phố. 
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3. Chương trình nghiên cứu lai tạo, nhập nội, khai thác thuần dưỡng một số 
loài cá tự nhiên làm cảnh và sinh sản nhân tạo cá cảnh phục vụ sản xuất, kinh 
doanh xuất khẩu 

- Mục tiêu: Nhằm đa dạng hóa chủng loại cá cảnh và tạo ra nhiều giống cá cảnh 
mới đáp ứng cho thị trường trong và ngoài nước. 

- Nội dung thực hiện: Đăng ký đề tài nghiên cứu sinh sản nhân tạo một số loài 
cá cảnh tự nhiên bản địa và cá ngoại nhập (trong Danh mục được phép sản xuất kinh 
doanh) đang được thị trường ưa chuộng, có giá trị kinh tế và có tiềm năng xuất khẩu. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 3 tỷ đồng (kinh phí 600 triệu đồng/đề tài thông qua 
Hội đồng Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ). 

- Nguồn kinh phí: Đăng ký theo kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của Sở 
Khoa học và Công nghệ. 

- Đơn vị quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Đơn vị thực hiện: Các tổ chức, cá nhân như Ban Quản lý Khu Nông nghiệp 
Công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, 
... có đủ năng lực nghiên cứu. 

4. Dự án xây dựng chợ hoặc trung tâm giao dịch cá cảnh • «/ • o • • o o • 

- Mục tiêu: Xây dựng được 01 chợ hoặc trung tâm giao dịch cá cảnh nhằm đáp 
ứng nhu cầu giao dịch của người dân và phục vụ phát triển cá cảnh. 

- Nội dung thực hiện: Xây dựng chợ hoặc trung tâm giao dịch cá cảnh bao gồm 
mua bán, trao đổi các loài cá cảnh, cây thủy sinh, vật tư thiết bị, thức ăn, thuốc cho cá 
cảnh và tư vấn thiết kế hồ cá cảnh - hoa. 

- Kinh phí và nguồn kinh phí: kinh phí đầu tư theo dự toán đề án từ nguồn vốn 
nhà nước đầu tư, vốn vay và vốn tự có của tất cả các cá nhân, đơn vị có đủ năng lực 
tài chính. 

- Đơn vị thực hiện dự án: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA). 

5. Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại cá cảnh Thành phố, đẩy mạnh xuất khẩu 

- Mục tiêu: Tiếp tục mở rộng hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại trong lĩnh 
vực cá cảnh, tập trung phát triển xuất khẩu cá cảnh và tạo dựng thương hiệu cá cảnh 
Việt Nam tại các hội chợ quốc tế. 

a) Nội dung thực hiện thứ nhất: 
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- Hỗ trợ cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia gian hàng chung của Thành phố tại 
hội chợ trong và ngoài nước tại Singapore. 

- Hỗ trợ nâng cấp khu kinh doanh cá cảnh hiện hữu gắn kêt du lịch. 

- Xây dựng trang thương mại điện tử cá cảnh nhằm tăng cường giao dịch trên 
mạng của các đơn vị. 

- Hỗ trợ quảng bá các sản phẩm cá cảnh. 

- Thời gian thực hiện: từ năm 2016 - 2020. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 6.463.607.785 đồng (phân kỳ kinh phí thực hiện tại 
phụ lục 04 đính kèm). 

- Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí ngân sách Thành phố cấp theo dự toán chi 
ngân sách hàng năm của đơn vị. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiên Thương mại và Đầu tư (ITPC), Hội Sinh 
vật cảnh Thành phố, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao,... Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện liên quan và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cá 
cảnh trên địa bàn Thành phố. 

b) Nội dung thực hiện thứ hai: 

- Hàng năm tổ chức Ngày hội cá cảnh Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm, lồng 
ghép bên trong sự kiện là các hình thức triển lãm, hội thi, đấu giá,. nhằm tôn vinh, 
quảng bá hình ảnh cá cảnh và thu hút sự quan tâm của giới truyên thông trong và 
ngoài nước, giúp xây dựng thương hiệu cá cảnh Thành phố Hồ Chí Minh hướng đên 
xuất khẩu và tạo thêm sức tiêu thụ trong nước. 

- Hàng năm tổ chức tham dự và hỗ trợ đưa các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp 
sản xuất kinh doanh cá cảnh tham dự các sự kiện quốc tê (châu Âu) chuyên ngành vê 
cá cảnh để mở rộng thị trường, tăng cơ hội giao thương quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. 

- Thời gian thực hiện: từ năm 2016 - 2020. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 26.251.930.000 đồng (phân kỳ kinh phí thực hiện tại 
phụ lục 05 đính kèm). 

- Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí ngân sách Thành phố cấp theo dự toán chi 
ngân sách hàng năm của đơn vị. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiên Thương mại và Đầu tư (ITPC). 
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- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp, Hội Sinh vật cảnh 
Thành phố, các Sở, ngành liên quan và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, 
xuất khẩu cá cảnh trên địa bàn Thành phố. 

6. Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và thực hiện chính sách 
khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị 

- Mục tiêu: Tập trung, tăng cường củng cố, phát triên các hợp tác xã, tổ hợp tác 
cá cảnh hoạt động ngày càng hiệu quả gắn với Kế hoạch Đổi mới, phát triên các hình 
thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp theo Quyết định số 2868/QĐ-UBND 
ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố, góp phần vào Chương 
trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và phát triên bền vững. 

Thu hút ngày càng nhiều số lượng hộ sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt 
động trong lĩnh vực cá cảnh tham gia và được hưởng hỗ trợ từ chính sách khuyến 
khích chuyên dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Tuyên truyền, tập huấn phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản có 
liên quan, vai trò và cách thức hoạt động của hợp tác xã, xây dựng mối liên kết giữa 
người dân sản xuất, hợp tác xã, các hội, hiệp hội và doanh nghiệp. 

+ Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động của các mô hình hợp 
tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, cách thức tiếp cận các thị trường tiêu thụ cá 
cảnh, xây dựng mối liên kết giữa người dân sản xuất, hợp tác xã, các hội, hiệp hội và 
doanh nghiệp và vai trò của các thành phần bên trong hoạt động sản xuất cá cảnh. 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về khuyến khích 
chuyên dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố và Xúc tiến Thương 
mại về cá cảnh giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 375.000.000 đồng (phân kỳ kinh phí thực hiện tại phụ 
lục 06 đính kèm). 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%. 

- Thời gian thực hiện: từ năm 2016 - 2020. 

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Phát triên nông thôn 

- Đơn vị phối hợp: 
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+ Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn; các Quận: 
8, 9, 12, quận Gò Vấp, Thủ Đức và các quận - huyện có sản xuất kinh doanh cá cảnh. 

+ Các đơn vị liên quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chi 
cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thú y, Chi cục Phát 
triển nông thôn, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp, Trung tâm Công nghệ 
sinh học, Trung tâm Khuyến nông, 

+ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) 

+ Các doanh nghiệp, nông hộ, nông trại sản xuất kinh doanh cá cảnh. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 - 2020 

2. Cơ quan đơn vị thực hiện 

- Các đơn vị liên quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chi 
cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thú y, Trung tâm Tư 
vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp, Trung tâm Công nghệ sinh học và Trung tâm Khuyến 
nông; Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA),.... 

- Các doanh nghiệp, nông hộ, nông trại sản xuất kinh doanh cá cảnh. 

- Các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học Nông Lâm,. 

3. Cơ quan phối hợp 

- Ủy ban nhân dân các huyện: Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn; các Quận: 3, 5, 
8, 9, 12, quận Gò Vấp, Thủ Đức và các quận - huyện khác có cơ sở sản xuất kinh 
doanh cá cảnh. 

- Các Sở, ngành liên quan như: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và 
Công nghệ,. 

- Các Đoàn thể: Hội Nông dân và các đoàn thể liên quan. 

4. Nhiệm vụ cụ thể 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố đề 
án quy hoạch bố trí cây trồng vật nuôi chủ lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 
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2030, gắn với việc điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông 
thôn thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn 2025 được phê quyệt tại Quyết định số 
5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các Chương trình, Đề án liên 
quan đến nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cá cảnh. 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các quận - huyện có sản xuất kinh doanh 
cá cảnh đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành hoặc điều chỉnh các cơ chế, 
chính sách phù hợp để hỗ trợ, khuyến khích sản xuất kinh doanh cá cảnh trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các Đề án, Chương trình trọng điểm đã 
được phê duyệt theo Chương trình. 

- Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về tiến độ thực hiện Chương 
trình phát triển cá cảnh giai đoạn 2016 - 2020. 

b) Sở Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Viện nghiên 
cứu, các trường Đại học Nông Lâm... tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
các vấn đề có liên quan đến sản xuất kinh doanh cá cảnh. 

c) Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan rà 
soát, lập quy hoạch vùng sản xuất - kinh doanh cá cảnh theo quy định. 

d) Sở Công Thương 

Phối hợp với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA),.... thực hiện đề án 
xây dựng siêu thị nông nghiệp kết hợp với trung tâm giới thiệu, giao dịch, tư vấn về 
hoa, cây kiểng, cá cảnh trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và 
Công nghệ,.. và các quận - huyện giải quyết, cân đối và tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân Thành phố bố trí kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện các Chương trình, Đề án 
và nghiên cứu khoa học có liên quan đến sản xuất kinh doanh cá cảnh. 

e) Ủy ban nhân dân quận - huyện 

Trên cơ sở Chương trình phát triển cá cảnh của Thành phố giai đoạn 2016-2020 
và quy hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố đến năm 2020 
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và tầm nhìn 2025 (Quyêt định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố) được điêu chỉnh, Ủy ban nhân dân quận - huyện tiêp tục 
triển khai thực hiện. 

g) Hội Nông dân, Hội Sinh vật cảnh và các Hội liên quan 

Phối hợp với địa phương tuyên truyên, phổ biên cơ chê, chính sách đên các hộ 
nông dân tham gia sản xuất kinh doanh cá cảnh./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 



Phụ lục: 01 
Dự loán kinh plií Chuvmg Iriiiti phát íricn Cií cảnh giai đoạn 2016-2020 

ĩhảnh kèm theo Quyết dịnli sổJỈí4í/QĐ-UBND ngàỵũ^tliátig 4năm 2016) 

stt 
1 y J — Kinh phí 

2016-20» 
Phím kỹ dự I«iin kiah |>hí qÌJii íloạn 2016 - 2U2U (đồng) stt 

1 y J — Kinh phí 
2016-20» Năm 2016 ÍNẳm Ĩ017 Năm 2(118 Nim 2(H'> NAm 2020 

1 
Vúy dựng CliỊiựii" trinlk gìỉm sải iiit tuân dfch bệnh cá cãnli 
phù hụp với J'ỄU cầu \uắt IíIIHU vào thị Iruủiiị; Mỹ, châu Ấu, 
|ĩl(rti vị Ihụic liiín; Chi cuc Thú v> 

3.902.932.000 2.601.954.400 301.954.400 391364.400 301.954.400 305.704,400 

2 

\s>- dựng mủ liìnb Ihực hAnli tfua.il lý tẾl tmuiỉ nuAi cú í/irtli 
{Guod Managrment Practices - GMPs) và nâng cấp, phảt trĩền 
các mù bình (jMPS cá cảnli lij^ến củ. 
(Đon vi thực hiên: Chi cục Quán lỷ chít lưong và Bàu vộ 
n&UDTi ỉựl Thủy .tán) 

1.500rOOO.ŨCO 30O.ŨOŨ.CM5O 300.ũftũ.00ữ 300.000.000 30ữ,000.000 mooo.ooo 

3 

Cầirơng irinh nịỉhiên cứu lfl| liMK nhập nội, khai tbãc tliuÀn 
íluiVn" một sfì loài cá tự nlLĨèii liim cành vi sinh sáũ nhãn Iiliỉin 
tặocá canh |>lniẩJ vụ sán \iiá(, kinhd-nanh vu-ốt kltảũ, 
(Bom vị Ihợc hiện; Ban Quân fí Kha NAng llgltiịp Cóng nghf 
cao. Trung: (íìm c#ng U£Ỉiệ sinlk học, ViỆn Nghiéin CÉU, Truirag 
Dại học,có đũ niinj5 lực nghiền cửu) 

3 000.OM.WO Ểữtì.OOD.OOG ÓOO.OOD.™ 600,000.000 600.000.0tw tOO.ỪOCI.OŨO 

4 
Hỏ trp súc ticn tlnrưiin mại cả eãiih Thinh phấ, cliũ víu là đầy 
RLỊÌIIIL xuẩt kln"iu, 
(ỉ)tfn \'ị thựf liiýn:Triiiig tôm Tư vấn vá Hỗ trợ nông nghiệp) 

6.46Ì. «7,785 0 1,815.777.400 1,386.958.900 1-756.780.945 1.50^.090,540 

5 

Thực liiịn ràng tAc \|K (iÍQ thưnmg mai và kỆu J»<NÌ hựp tác 
đầu tư lừ các đẳi tổt Irnns và ngoAi nưõc ilAi vửi "Cbrnng 
trình j)hút triền cố ànb Thánh phô nả triti Minh piaĩ doạn 
2016. - 2020'-
(DDH vị thụic hiệiuTning lAm Xúc tiẾn Thương niạl VÌI Dầu lư 
OTPCŨ 

26-251.030.000 4.3M.ŨO0.0OO 4.73tì.0tìa.TO 5,203.000.000 5.723.Jơ0.00ữ É.295.630.000 

6 

Chiromg Irình hỗ trọ (ihAt tricn kinh (Ể tập thẺ vả lliụrt hicn 
chinh sỉcli khuyển klbicli vhnytD dịch Cù1 cấu nõng n^hi^p tlico 
liiriVn^ nòng Iigliíệp (lô thĨL 

ílVn vi Ibirt hlíinr Chi C11C Pluil iriín nAitỉỊ íhônt 

375.OQO.DOa 75.tM)ữ.OOO 75.ŨOO.OQO 75,000.000 75.000.000 75.000.0fl0 

Tàn^cệng 41,493.409.7*5 7.876.9S4JOO 7.822.7JU«a 7.956 J23.J0tì a,757.035J45 9^80.424^40 



Phụ lục: 02 
II kinh phí thực hiện chirorn«Ị trình ỊỊỈáui Sỉít an ttìàn dịch bệnh cá cảnh 

i| phù hơp với yêu cầu xuất khảu vào thị triràrng Mỹt châu Âu 

kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngàv tư tháng năm 2016) 

Stt Nội rtiilig DVT D«rn Ẹift 
(JồnỊj'J GiaMtdiỊH ÍUIỂ-ỈOÍÍ 

riiĩn ki ilụrtdỉn kinh Jjhi iđnne) 

íihi chú 

Stt Nội rtiilig DVT D«rn Ẹift 
(JồnỊj'J GiaMtdiỊH ÍUIỂ-ỈOÍÍ 

Niím :«IỂ MSbị 2917 Nam 24)1» Nim 2019 Nam 24J2II 
íihi chú 

sá 
lugrtllí 

Thinh liẺn SỈ 
hrọntg Thi'inJi licn SÍ 

lu^ng Thỉnh liền si 
ắmsmg 

Tliãnb íiẺn si 
luv I>v 

Th*»h Íiín sí 
ItTỊTns 

Tliúnh [i r-r 

íihi chú 

KãỊr dif»g hị (him Ihõnp; [HI dịicli 
tii-iih rõ rinh 3,5fl2^ny0*Ũ Ỉ9I,M4,<KI0 3í»,55J,4n« 

T 

l>u 1 trì diting <i diỄna giảm Jit 
(lịch hụnli vi ru í múa icuin (SVC), 
hệnll Kui Ilfrptỉ viruí (KHV)r 
rtlíu''l:ìn; 02 1; M1 . n : i 111 

3y800.3SS.110l) Ĩ,I;ŨII,II77JÍ« S«Mrr\6M 30tJừể7,[íÌM.l JLH>JJ7-J,ÍẠ0 

1 CỄOg lịy và Ị/!fi máu £ÌÙJI) 3ủL ilỂày ™,aw SD 3(600,«0 16 I„ 120,1X10 16 1,120.000 l& 1,1W,000 1Ể 1.120.«» 16 1, ] Kt,tJ0fl 

2 Phi mua mỉu (3kjỊ,'T4n.i'điỀm X 2 
lản/nini >: i dĩimì k£ 100,000 ITtl i2.0tti,0M 54 2.4Ũt>ẠW 24 2,40tì,ÚDtì 2A £,«0,000 24 2,4(Xl,ÚIKI 24 2,4fl01000 

3 

Chi ptii vít lư. dung CÍ1 láy mẵ1!!, 
Biũ giÌítTi 02 íKỉitầg dựng Iiiảuídon * 
ra lía^aui • w iliắt!: (LÚ ũylpru 
rưởi đá viẾt lũng khân£ KÚH, 
gliy dAn nhỉn itiịn miu) 

í,Mũ,WW Ị jO,OlM,<JDO 1 2.tìớiụ)00 í 2,CKWjíKM 1 2,01X1,01X1 1 2,000,01X1 1 2,000,000 

Bpơ gứni 01 thùng đựng 
ini.U''í)ợt * 02 l3iL''nim * 
D4 ddỄnn; ựii nytdtt, ritặc 
đi kílCi, viỄt lõiir; thủiis 
HÚB, dần nliặn dj{fi 
rnĩul 

4 Xing \£ phục vụ iiy mỉu (xe Chi 
cụt Thíi ltt Sl.tìÚO 490 lũ.nra.oM 5*5 y>73,<iOO M írÓ73:tìOfi 9« 2,Ũ7Ỉ,6M 96 2,073,6» 96 2,073,6« 

5 Phi xír nỆlúụm bỉnil vĩ rữt mùa 
K11Í11 svc (nuivi civ tí bàit) máu 435,000 1,200 182,1X10,090 Ho MO ILÍ,+M,CH» MO llfi,+{Ị0,iM0 240 1 té.KKl.OOO Hữ 116,400.000 

VẶn dvdlÊ thũng 
rrtM^DllTT-BTC, lụi 
Ịihrụ lực 3 PhJ chiii ílnán 
diủ II, 1J 3 các vi rủ< 
khẾứ QÌŨL Uiụ +fl;.i:njíj 
dông . Thanh tnrtn tỉicử 
liợpđỉns. 

6 r*tiì sit ngliáệrn bệníi KKVínuũl cỀy 
líbiữ) mỉu 4SJ,000 1,200 ÍÉĨ,M0,ŨDŨ 240 1 J6.40Ũ,IK)I) 2441 1 IMOOJOOD 240 ] lá,40fl,0l» 210 1IMOMOB 2« 1 i«.4CKv,arxi 

Vân ílụns thOjl£ Lư 
TT<H.|'5012'TT-BTt, E?i 
ptiu lụL ỉ Phl CỈISIL đoAn 
1liíl yá n. 1, ].3 L:4C vi CŨI 
khác mức thu. ^SÍ.OOữ 
đâriỊỊ.. Thnníi tùđn theo 
hợp ítóriịỊ 
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3n đưnỊỊ DVT Dun £ĨA 
(<!••) rểiai d«|a 20L6-202Ữ 

fllin kjr LÌụ-lotìri kinh phi (dồnp.) 

Crhi t llli 

3n đưnỊỊ DVT Dun £ĨA 
(<!••) rểiai d«|a 20L6-202Ữ 

Niíir l(llé NflJlt HH7 Nĩlin 20tíS Miiik 2fll 9 Njm lOSO 
Crhi t llli 

si 
TÍÚIIII Lica 

si 
'"THE 

Thành tiíd 
si 

l«viị 
TJiinliclỉti 

Si 
1II ụ un 

Thinh [itn 
si 

lurợns 
1'liỉnb tĩẺn. 

sá 
1 ưirivp Thinh liỉlt 

Crhi t llli 

7 
ctii pjii mua hóa f hi:, (csi.il xét 
nghiệm KHV (PdR) nvLu 2HMD00 1,ÍUD 240.000.000 240 '1 K.000h000 240 1 »,000.000 340 48;GÚWlOI> 240 4it,ÍX]0,IXiri 240 IB^miủ.OOO 

Vặn dtụnẼtliíinỆtir 
TtĩUlÌÒlS/lT-HTCi 1?ĩ 
phụ lục ĩ Phi cliin 
Iliú y, II, 1,1.3 cic 1I( rttj 
ktài: mức thn 4BÍ.UIXJ 
ílÁn^_ 

H Dự tril ptá £úi máu ()6l chùns. svc rtìíu «í,000 50 M,2JÍ),™ lĩ 4,S5U,000 ]ij í.Mlơoo III 4,850,1X10 10 4,85(1,015(1 10 i,SS(l,ŨI» 

9 Du trii phl ịíil iiiAu đAj chínig KHV mỉu 4B5.QCH) 50 24,150,000 TO 4JÌ5tì,<IOn 10 MSMIOO 10 4,550,000 ID 4,S5Ũ,CH10 10 4,850,000 

in Cing "n'' hình dicti bệnh 
1.11 LLT nò H(ỉy ra,M0 SO S.iSM.OtìO 16 1,125,0» 1Ể lí Lí J,lỉử.4ữO 16 U2u,mri 

11 
Xàng »c ptiục vụ Lliụi; hiỄti giám aàl 
(xe cà nhím); in 2M +,320,000 40 8M:<IOI) 40 464.000 40 8HOOO <M> S64.1XK) 40 SM.tHIO 

>ÍÌT1E ÍK pbục vu ưiục 
hi(3! Ếiim lủt (\e cá 
rtónr M lẾitynlm * 02 
nguôi * 02 «T 
sở* 75 km, Ễriing bllứi 
3Bknifllt^ 

12 1 ruiig hj hỉ (tlinị \ir lý m& tự độiis 1 2,3(10,GO0.OOO 1 2.1(10,000,000 Dinh ktm báug bio giA 

II KiẺiu 41 dàrth ttiỉ 4tlỈM kiện vệ 
'Inlt (hú V, zn toán ilhh hoe 9,3fl4,00l> 1,S7W(00 i,irs,sofl l^MU JI15«18M 1.S76.SIHI 

1 

Kiiiin ITỊ. lĩinlt ẹ:ủ ÍÌẺU kiện ví íuih 
1hủ y, lú tuân sirvh hpo tíi cơ KÕ: 02 

niin • 03 Ilgưửi * flí cơ sớt! t 
ngây. 

HEÍy 70,000 «0 4,MỦ,WJŨ 12 MO.000 13 S40.00Ú 12 ỉ40,tíKl 12 â-ịir7-nor> 12 «401,000 

1 

Xí.ng xt ]ih»i: vụ kicnt tiạ. dinh £Íả 
{neCtiicụcllni y; 02 lảiúíiSni ế 92 
lảiWIM ixtiố * JiO kmVlilú (Tiung 
hinh lOOkmíUlty, 

lít 21.600 2« 5,184,000 4» 1,036.800 •íỉ UOMýíOO 48 1.056,800 l,«6,S00 JS l,03S,M0 

UI 
Mừi iln.in chiu Au điìiih í lí tciữ 
HD Inári ilỊíh Lệnh. Kiriti phi Ibcci 
<-lli |ihi titịi ít-nín 

lẩn 1 87,lfil),00fl 1 Í?,lá9.0flrt 

1 Chi vé maj.' biy{kÌ3Íi liồí) OBIÍỈTĨ 25,«HựKM 3 75,000,000 ì 75,(ICH>,(JW1 Tharih toíin 1hcử (ứióiiẸ 
ti lỉlựt tỄ 

2 Chi phi khÉcll sạn (ŨJ neutt r ị f 2  
ngiy) iipÁri 500.000 6 3,lOOOuMO tì J,000,000 

VJn dựng Ử1ÍUIỊ5 Lir 
01/201 Q'BTC Đi iu 2, 
Mưc ], HhMn c. 

3. 'Uin ỉn {{14 npuòl- D3 cNu ỉu 1- 01 
phĩin dịidi * <>5 ngicửi 270,000 a 2,mo,Mo 8 2.]6O,0W 

Vjln dgttL' íh.'íiriẸ (1J 
OIOOIOÍTC Dtỉn 7t 

Mi^c 1. KJioíưid. 



Stt NẠl dung ĐVT lỉm gii 
(O&iig) Giai ỔOIỊD 2niiỹ-2Ũ2H 

Phùn k_5 (lụ (oln kiiLli plif Otinc> 

(ỉhi chú 

Stt NẠl dung ĐVT lỉm gii 
(O&iig) Giai ỔOIỊD 2niiỹ-2Ũ2H 

ắ1m 201 ã Nim ÍỪÍ7 Num 1(18 NilinìOllí MDni 202« 
(ỉhi chú 

sé 
1 11 M11 U 

Hiằnlk tiẻii SẾ 
ĨUV»E 

Thành tiin SÃ 
luy»Ế 

Thinh tiín si 
llK.Ulg Thỉnh íiẾ'11 sỉ 

lu^njj 
Thinh tiẾR Si 

lu 1.1 II? TTiủnli liin 

(ỉhi chú 

4 ThuỄ ptìiỀn d|cti (02 ngỉtt) ntưứi 1,000,000 2 2,ÚŨU,t)D0 ĩ 2, «10,000 
Vặn dựng ữiửouiu 
Ù1/2Ũ1 Ũ.TÍTC Diỉu 2, 
Muc li Khídrt ft. 

s Chí phl đídi iKnẠt tàUiíu trang 1001,000, » 5.000,000 50 
Vặl) đựng. Ih&ĩig tư 
úìaaÌarBírc Ăiỉti2. 
Mục 1. KJwản 

IV Ud<i cAo Sứ kdt, tỉng krL Lhưims 
tclrli 2,ao,(KÌD 3,75IM<I» 

1 Sơ kít cliimnjj irỉiih lần 1 2,250,000 1 2,25IỊ.(>-|0 

1.1 Chi pbMừ Lài liịìi bộ 30,000 30 1,500.000 30 1,5«,«» 

Vân đung Thúng tir sè 
ST/»íorr-BTC ngáy 
6/7/20] 1 • rtihn ỉl Điéu 
4 rtlực ì klniàit e. 

1.2 
Chi tièn nưrtí ULipi.Ẹ ỉũ U£ựtì .•lóp* 
Ĩ.ÍKỊO diii ILỤƯÍLI 5.0M 30 ISOjOW 30 1 SiỵiOD 

Vịn dpg TT 
yj/2Q]<MBTC, ĐJỂU 4, 
Mực 2, Ivhiiõn il 

|ẼJ Tien Su oviatíhn 30 ngư-ởi * 2a.Ạ(X> 
đàng/riuuủi írgiy ngytì 20,000 30 6ÚU.U00 30 600,000 

Vận ignp Tliủiig Lir.ĩủ 
97/2010 TT-BTC Iífà) 
ffĩữữ\ 1 - Vhtn II òièu 
J inục.2khaàiií. 

2 Tiinjt vít chưLiig trinh lần 1 Ì.7ÍƠ.0M 1 3/750,000 

2J Chi (ihi>lo r.-ii ILẶU » S<MH» 515 2.500,000 50 2,500,ÚM 

V Jn đung Thí r|g ru Sũ 
97/21» DiT-BTC riE.-iỵ 
6/7/201 1 • Phằir. r[ Điiu 
A IIUỈC2 klMin í. 

lí 
Chi tiẺri Biíđc uing íũ ũ^iíời ilóp* 
5.000 dídg/ngAửÌ/rgÌty BỈ«M iflữữ 50 2Ĩ0,000 50 25ạnoo ĨÌ1CGTT91/201&1ỈTC, 

F>ièu 4| Mục 2. Khtìíừi lỉ 

2.3 Tián ỉn IMAĐICÍ 50 iigưùi * 2QG0Q 
Jảrtgẳ'ii£uửj 'iigiy lìgưừi 20,0(10 50 1,01X1,000 50 1.000,OQO 

Vỉn điitiỆTIiÌitáiự sủ 
97.í20Í0TT-BTC ngày 
6TỈ/2Ũ] 1 - Khẩn l[ Piiu 
4 inục 2 kliíinn n, 



Phụ lục: 03 
th,-rc *1'^11 chương trình xảy dựng mồ hình thực hànli quán ]ý (ốt rrong sản xuất cá canh gìỉii đoạn 2016 - 202Ó 

(lĩíỂỊị (Ban hành kèm theo Quyết ítjnh sỏ-iS^í/QĐ-UBMD ngày <ư tháng lìãm 2016) 
1« m- J •&-_ jYixm * J TỊmrvịíitẠyỊệ Mệíi• C'lii cục (Juiin lý chât luợnỵ và lỉảo vệ Iigưộn lựi (hủy siín 
VA^Stiar Ẩ*> ,7 

si 
TT 

<H 1 • c Vv.j. ý 
^or£ýỵ 

Nỗi dllB£ ĐVT Đot giá 
{d&ng) 

Ti ]f 
hỗ [rụr 
(ẳA) 

fíi»i doựn 
20 Í6 -1 ráo 

Chỉn kỹ rfự"tofin kinh phi (đồng) 
si 
TT 

<H 1 • c Vv.j. ý 
^or£ýỵ 

Nỗi dllB£ ĐVT Đot giá 
{d&ng) 

Ti ]f 
hỗ [rụr 
(ẳA) 

fíi»i doựn 
20 Í6 -1 ráo Nam 201« Nam Ỉ017 Nilm24>]$ [VariL 2019 Nam :#ỉ« si 

TT 

<H 1 • c Vv.j. ý 
^or£ýỵ 

Nỗi dllB£ ĐVT Đot giá 
{d&ng) 

Ti ]f 
hỗ [rụr 
(ẳA) Số 

lirtTE 
Thành tl£n SỈ 

Inựne 
Thãũh tLẾo Sỉ 

tưiriLÈ Tlninh tiỂn 
Sỗ 

luipTlB 
Tlihnl. [rủn Si 

lưọm 
rtiíiih tiỉn 

5Ổ 
luxmir 

Thinh (ÌLII 

Xj1j- dựng 04 mô hhih tbụrc 
hánh <||||ÌII lv lát trang sân 
mít LLÌ CÌLI 1Jh 

] ,51111,OIIO.rHiri 3tojaÊaụm 3W)J0«>M» .ItHMHHt.iHIO MMOMH MO.OM.íOO 

I Cũíig lác tồ chức, huóng 
dẫn. trĩu 13 tvliiil líìp h uầji IK,NXM)0I) 3,Tfl»J»0C 3f7DC.OIM) 3ị700Ì4M}0 J,TOOL,OOit 

1 
Chĩ liội (rường vá ưang U'l 
píi<Hi£ nỀo (tíi S6 NN-PTNT) íển 1,900.(100 100% 5 íl,5MlhŨ0íl 1 1 1,900,000 1 I.vixi.am 1 umocio 1 l,Soí>,tìou 

2 Phut-Dcopy, đúng tài liệu tâp 
huân bữ aa.cHM 100« líũ 3,000,000 30 tòiụiou 50 «00.000 30 6W,000 30 6t»jOOO 30 fil»,0IXỊ 

3 
Nuíic uổtlg, hồ tTV ticn in 
cbo Iiâiiửi tham dự 
fnEifỄ»iAisiv> 

n£ỊJÍTĨ 40.IM0 100% 150 6,ỮOtì,ílOU 10 ] ,200,000 lũ ] ,21X1,000 J0 1,500,000 30 I,2no,ũno 30 1.200.000 

[[ 
Hỉ (rự muíi vặt liỌn x3v 
dựng vỉ 11 lì r 1 f c/ip 04 mõ 
hình sãn Xlliit Cil tính 

1^30.900.00(1 2S4,iaij,w)0 ĩS+,180,000 2í4,iao,u«it 

1 

Vậí liệu <Jếxiy 100 ]|D xi 
mùng trả ĩ bạc lúíiiii (íỊiỉi cách 
0] bà: 3 K 2 X O.Ễctti diện [icti 
dAv hà: 6 m*) 

W4.4<WF0ÍHJ no^sos(iũfl I3.asfio.ooo ]3flhSSflf(1Dft IM^SOyOOD 

1.1 
1.2 

Uạch ốns f400 vi&tlii) viên í .000 30% 200,01» 60.000,(1«) 40,000 12.000.000 HI,!)™ 12,000,01X1 40,000 i^,fKJD,iyiũ «,«W 12,000,000 40,000 l2.0M,ứtì0 1.1 
1.2 Cát (2 mMiô) m" 300.000 íint I.00ÍI 90,000,00(1 200 is.000,000 200 1S,OW,OWI 200 IS^OOOlOOO 20U is,ooo,ow 200 lí,000,000 

1.3 
Đã t^KỂ) dùũg Iroog kỂt ciu 
nẵi H1ÒI1£, diy hồ (0,Ễ aiJ J]0.K)Q 300 36,900,0u0 «0 7^80,00) 6Ũ 7JỈD,MŨ « 7,390,000 Ềú T,3ÍD,HKJ « 7,380,000 

]„4 Xĩ m&ní. (4 biuVhả) bu ] 00,000 ÍCI % 2.000 60,000,000 400 L2,OOUrOOữ 4fl0 I2j00fctì00 +00 12,000,0«! 440 12,000,000 ^00 I:,IX)O,OOD 

1.5 
Sàt cuộn (phi 6) dùng ừong 
V«1 cầu móng và kicn ho (10 
tí,ììAj 

JCB 20,001 30% 5jOOO ] 00,000,000 1 .ễJi>:i 2Q,ŨIK1,Ữ(W lh«w JŨ,()IXI,0M l,fl00 ĨOtOOO.OOO 1.000 20,000.000 1,00(1 ».000,000 

L.ổ 
1.7" 

Bạt nhựỉi n 5 iriVliả) cn1 17,000 Ìl/H. 7,51*1 202,3Ũ0.0H1 1,50(1 40,500,000 ],5DU 4ũ,5oa,ow 1.500 Hí.íoaouo L,S00 w,5[M,ữoa 1,51X1 +»,.5001000 L.ổ 
1.7" Lưứi the nănp. {7 uvVliẠ;! m1 30,000 KW4 5,500 I0Ị,ỦUO,OI1ÍI 700 21.000,000 7D0 21,000,000 700 I1,(10Ủ,I*IŨ 700 2|,OW,(WO 700 Íl,tì00,tì0ủ 

2 I,ẳp .131 400 hữ kính 
[ í i u J  - t á c hhổ :  \ 2 x  0 , 5  X filW,WP 3094 4,600 348,000,000 920 69,600,000 MO 69.ẾỦO.OUO 920 MO 69^600,000 920 M.SMi.oog 



sd 
TT M-Ạ-i dung IJVT l>*rr giả 

|dỉn£) 

Tỉ lệ 
LIIK IRIY 
{%) 

<ỉi«í *ID)H 
2016-2920 

1'tiãn kỷ dự toin [íinh plií (JÙiijỊ.) 
sd 
TT M-Ạ-i dung IJVT l>*rr giả 

|dỉn£) 

Tỉ lệ 
LIIK IRIY 
{%) 

<ỉi«í *ID)H 
2016-2920 Niin 2016 Măằn 2017 N8m2018 Nim 201Ạ Ním 202« sd 

TT M-Ạ-i dung IJVT l>*rr giả 
|dỉn£) 

Tỉ lệ 
LIIK IRIY 
{%) SÍI 

Ịuựru 
Tlúinli tiỉii si 

lircnc 
TKiUlll tíia Số 

ỉinme 
Tbàiili liền Sỉ 

lintne Tbiiíth tiín SỔ 
lirtmc 

Thành tlỉn sé 
l«WE 

Thimll [ic IL 

2.2 Klrli Iliành hồ (day í ly); 1.7 
oMiỐ m] 2U0.0D0 30W 3,4ÍXI ỉừi.ttoa.oon ÍSO <10.800,(100 «£0 401S«MH>fl 6S0 40.8CH),UOD «itì -4ơ,SWtOM 680 4Q,s<io,ono 

2.2 Kinh đày hâ {dày 10 Jy): 0.6 
mVbồ ftt± «10,000 3BK 1,200 144,000,000 240 240 28,Súo,ạiũ 24« ÌS,SWJOOO ĨAO 25,800.000 HO 2^800,1X10 

3 

4 

LÍp dặt khung í át V4 dữ hè 
tinh: 200 khung (2 lnVkhung) 
{qui cấíh IđnmỂ sát Ví: t .2 K 
1 X 0.5m; 01 khung sát V4 
cán Um sát V4; ữl cíy sãt 
V4 dái Im) 

edy DAO, 000 3ỮK. Ĩ,2Í0 292,5ÍXlt0l» 650 SMMLOOO «0 «0 5âJ0ạ,í»ọ ẾStì 3S,5WfOOO 650 58,500,01X1 3 

4 Úng PVC (phi 27) ]í]> itại 
Iheo hồ kinh: 5 m ỏiụv' 2 hồ 

míl 30,0110 5,000 45r0OO,flOi) 1.00ỦỊ 9,CKW,IX)0 [,«10 9.DOOlOCM i,ono 9,000,oua 1,000 9rtì00,mũ uooo ỳ,uoũ,wio 

5 Van nhnra (plú 27) láp đót 
Iheo inií PVC: 2 van hà 

cải Ji\«oo MH4 4hQ00 36,000,000 9)0 7.2ÚÌMKX) 80» 7,2l»,ữW) B00 7,200,000 »01ỉ 7,2W.00Ử tiCKỈ •7,200.000 

6 Máy bơrn mtáe (ctìng suit 
1.5 HPI 

ái ỉ.otìa.Doo 30ti 50 4ựíH},MK) 10 10 9,000, Oủp LO «,000,000 lú 9,000,000 Lú 3,000,090 

_IM_ 

1 

Phi triírt tklmi 04 1111) ILLUII 
Xáng K (Hủ 04 chĩĩđịnh 
miit nhiên [iệu: 14 lit/LDO 
km) 

Quàní diiởmr õ tô ehav: 2n0 

64JJ6THJ.OOII II.IĨO.MO I2,1ÍI>,U0U ÌÌ.IỈC.OIMI iz.ija.Mio _IM_ 

1 

Phi triírt tklmi 04 1111) ILLUII 
Xáng K (Hủ 04 chĩĩđịnh 
miit nhiên [iệu: 14 lit/LDO 
km) 

Quàní diiởmr õ tô ehav: 2n0 

tfl 21jễM 10094 1.230 27,000,000 2Ỉ0 MTHỰOO 250 IM MOOLMO 250 .1^00,000 2ỹữ M0Ù.M0 

2 

Câogtảc phí khíìo sáí. £btì> 
díll trrén khai tliựL- hiện mô 
hinỉi: 02 TFOI bộ JTỶ t1\U£[ K 12 
TMiảv X 04 MA hinh 

ngày 

1 
70,000 100M 4*0 33.tì(xụn» M 6,7ĨQ,W0 96 TÌ.RAỰKH) 9FI 6,7MTQ00 M Ị,720,000 M Ể,72(lt(10» 

l^> 

Q 
Q> 

o 
B 

o S 
õ» 2 
<J\ 

Ọ?? p. 

<J\ 
I 
2 
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Phụ lục; 04 
phi Hồ trự xúc lìÉn thmrng mại cá cảnh Thànli phố, cliii yỂu là đẩy mạnh xuất khAu giai doạn 2016— 2020 

(Ban hành kèm theo Quyát định số /QĐ-UBND ngày Q£ tháng 4 năm 2016) 
ing tâm Tir vdn và Ho trội nông nghiệp 

TT NfhJ dnnjj 

ạ. 

ĐVT 
íhni già 

-Giai ílciạii 2016-202(1 PEIỄII kỉ' ([ir Liiiir kinh plii (DỄUE) 

Ghi chi) TT NfhJ dnnjj 

ạ. 

ĐVT 
íhni già 

-Giai ílciạii 2016-202(1 
NSm 2017 NSm 2018 Nàm 2tìl9 NSlti 202(1 

Ghi chi) TT NfhJ dnnjj 

ạ. 

ĐVT 
íhni già 

Si 
lưự*K 

TMnh tli« SỂ 
1 unẤii»p 

Tririf1 
sii 

Tliánh tĩỉn sỉ 
lưyBg 

Truựt 
gii 

Thíinh tứn 
SỂ 

lưvmt 
Trwựt 

piri Thình ĩ.Ẻn 
sfi 

lirựog 
Tnrợt 

gii TtiAnhtlỉn 
Ghi chi) 

TAbb 4,4*3,407,7^5 1,813,777.4«) IJ86,«Í,«H) l,ĨK.7Sl)>íí I.íM.OPn.HO 

1 
Tham gia giaa hAng 
liội tliự tậi nirửc 
HEoái Ctak Sin2iiDũrt> 

2,ỈỈS,IJ0,124 ljMti JỈSM«I 

] CJ)i p-lii 1 huê .gian liảnn 
Í3K3DŨ./ í^iaikl 

gian 120,000,01» 6 7Si,Ễ4í,OOtl ì y% 3"7DnHtlfJ,ỉ0OO 1 6% JW,MÍ,0ÙO 
n™ 

thvcti 

2 Chi phi thiết ké, thi 
câng.gũin háng chung. 254,616.000 iH.Éttụxxi 131.01^.000 

Theo 
tìtựủ [í 

2-1 Thuê thièt kỂ tQẳti bộ lần J,tì0tưw) 2 H},«ẠrOOG 1 3% ỉ,lía,M0 1 6% 5,459.0«» 
ITLCO 

1hirc hẳ 

2.2 Tlti cõng vách AIÁIL 

hảnit 
m' 650,000 120 82,750,2« 60 3% •Í0hl?0.ũ0ù «0 m «2,5KFLF2nQ THW 

LKƯL LÍ 

23 Thi Í&IS bstíkgrouitíỉ, 
srÁodec 

lẫn 6,0001,00(1 2 13.730,300 1 ỉ% Ể.lBO.OKl 1 ổte 6,510,SM 
T1iftj 

thụĩ (ế 

2.4 Thuê thiiỂc bị, tiủ lỉn icjr(jou,0tin 1 42Y«WJOO 1 ỈO.MO.MO 1 e% 31,ẶJÍ,«H) 
Theo 

Lhựi; li 

2.5 
Thi cõng bục, |(ệ gian 
htote I-ÌTI 2 10Ễ,Ữ9(I,ŨOO I 3% 51,500.000 1 6% 34,590,0«) 

Theo 
ttlực tế 

3 
Chi phi VỂ máy bay 
quốc tế (singapụ) NPIỪI 9.500,D(K) 1S 161,256, RAO 8 3% s 6% S2,'ÍÍ?6,K«> 

HIÍHỊ II LÍI ĩtnaiìiT 
T-BTCieÌr íimaec 

[aii3, Uiiii ]„ 
BIĨ ŨS-i AIIÕ) 

(Tt&nhlE&i 
jtw tìủiE 14- Ihựt tío 



TT •Nội iỉunj! ĐVT 
fNm gii 
(dồng) 

ỈJiai Jngn 2tilỄ-2(tíft 
PhÁn ký dụ- lũin lilii.il |>hi (đỉng) 

Ghi thú TT •Nội iỉunj! ĐVT 
fNm gii 
(dồng) 

ỈJiai Jngn 2tilỄ-2(tíft 
N&ht 2017 NSm 201» Ním 2(119 Nãm 21)21) 

Ghi thú TT •Nội iỉunj! ĐVT 
fNm gii 
(dồng) si 

luyng 
"1 hãnh liên 

si 
lirụ n-g 

Trirựt 
gii 

Thánh ticn 
SỐ 

lurụìiỊ 
Triro( 
{iỉ 

Thiuli tĩỉn 
Si 

IBỰIIỊ 
Trưyl 

«'• 
TIIÌHII Liên 

Si 
luvng 

Truựt 
gii 

Thành liẺn 
Ghi thú 

4 

L""li i phí thuỄ phóng; 
nghi 
(75 t.ISD/nguời K 5 
nị.ày = 37ÍUSD -

7.575.000VND) 

Tỹ giá: ] USD = 

npiủn 7,875,1X10 IA ]3WM00 s Í4.890.000 s ệ/% «,783,.«0 

ĩhÍTEtu ri 
I«2/»13/T 

RIMITIỰÚV 

(Pn Ipe.l 

5 

XÍKI thui phircm^ tiện 

lừ-sãnbay 

<100 USD/1 luựt suẩt 
vá nhịp cồflh/iijịuíii = 

2,IŨŨ,ÓOO VND) 

npirtl 2.1Wl,a(Xl 16 3Ỉ.M6,24N s 3% 17.KH.000 i 6% 18,342.2« 

'Ttóna li 
L«ÍNB]2fr 

T-BTC^iv 
21.UU2DL2 
(PVITUO 

Ể 

Tiíii 3n vả Kền tiêu vặt 

cho ciíi hộ đi cộng lảc 

(70 USD X Ể NGỊY -

420 USD = S.B2ố,(KK) 
VND) 

nsirtá B.SHMHH 16 149.TJ4.20S 6 TỈ,S7Í,Í0Ũ £ 6S 77,037,4« 

n«!nẶ tu 7j'l 
LttrâlÌÍT 

T-BTC HỊỂY 

TPTI»UÍ) 

7 

Bão hiẵn (50 

USDínguM -
].TÌ5FL,OOOD) 

nguủi l.<Jíft,(liXJ J<5 í7,EJ,llfl « 3% B.ỂÌ2JIM Í m 

TLỂIẬ is 111 \QZW1T 
T-BTC MTỴ 
21AMŨDI2 
TĨSKÍ. 
ilúUii, 
ILNN - v| 

£ Ticm di ỉn thoẹĩ, ÍJS, 

MLEMRT {SO USD) 
ĐATA 1,680,000 í 3,564,624 1 m 1,730,400 

• 

1^34^24 

Tt>^H lu iì 
UnãilĩT 

R-BLVNỊÍY 
Íl/tdíỉiĩi 

I.Diỉ. 3. 
khi4i 2, 
J1ÍMÌÉT> 

4 

Q 
0> N 
o B 
>-
o S 
õ>> 2 
u< 
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5 
2 
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TT NỘI dung ỀỈVT 
Hirti ỊÍỈ 
(flảng) 

Gíiii đ 
l"iíijin kí dư (nán kLnh |ihi (đỒnEl 

Ghi cliit TT NỘI dung ỀỈVT 
Hirti ỊÍỈ 
(flảng) 

Gíiii đ 
Năm 30Ỉ7 NSm 2(J]« Níin 21)19 •Mím 2020 

Ghi cliit TT NỘI dung ỀỈVT 
Hirti ỊÍỈ 
(flảng) SỈ 

hiYKg 
Thinli tiền Sỉ 

IUTTIB 
T runpl 
í à 

Tli-inli ÍMM Sỉ 
ItrựnỊỊ 

Tnrựx 
glỉ 

Thánh 1ÌL'n sí 
lirựng 

Tnrựl Ihinh riííi KÍ 
tdựìiK 

Truựt 
ẸÌĨ Thbnli rUlt 

Ghi cliit 

9 
TiẾn CLTÓt hàãh lí, tíii 
ĩlệu manỉ tìiBO phuc 
vụ tho đoàn tôfig tảc 
(100 ƯSD/ đoàn) 

đũẺn 2.IMỰJD0 2 4.455,780 1 m 2,1(3,000 1 «4 2391,1*0 

Tlrtigliiaỉ 
MỉãÓlVT 
T-BTCraíy 
ÍIAMU1Ỉ 
enầiỉ. 
thcíní], 
iLầii b rvì 

[0 
Đi toi (80 
USD/rlguớitairớc -
l,6W,0M(ĩ|i 

Ílpríri ] ,$90.000 16 MvSléiSM 8 tti lí,fW3,ỉiOO s &&, H,S73,?93 

Tằủ±u lu ĩả 
IPlĩólĩỉT 

r-BTt- rạly 
ĩUBtyasti 

CHầJ3, 
àùi«I, 

AànbiO 

II 

TbuỄ pfiiỄJi (lích, 
hirõnÊ đln 
<2(W USQtogùyAigưởi 
= 4,200.000) 

ngày 4.200,000 12 53,4é9h360 6 3% 25,956,000 6 6% 27,513,3« 
TTieo 

ttiựí lỉ 

12 
Cliĩ phi tbiít kỉ, in in 
broehure-quiiLg bá aãn 
phẩm 

lằn t2,ŨỮOrOOO ì í5y*ỂI,60ử 1 VÁ 12.360,000 ] tìM 13,101,ỄQO 
1Ĩ1SD 
Ihựe tí 

13 

TlmỄ hi ci ỏ- nưòtr 
ngoải 
(DxRXC: 
1,2x0,43(0,ím) 

hố •ỊS.OIXựlOO 16 ỈM.ICM.QOO í 3% lí 8.400,000 s 50S,7M1ÍK» 
Tlneu 

Iliiít ti 

11 
T6 ữhúx triỄn Um CỂ 
ciinh 

1,5 95X54,1 w 8»,SS7flW 

1 CÔI1£ tiic chitin bj 50,222*800 42,400, ouq 
Theo 

(tare ú 

u 

Van pbóng pliá^TÌH tem 
tìnrt I±IIỈ BTC, líié đon 
vj tiiam gia, £ÙĨ (hơ, 
phrtơ tủi ILỆU» in in,... 

37,121,200 ÌS.OỈŨ.MO 19,101,240 Theo 
th^rc tt 

B Gứi thư lài: 2KOOO,ŨOO 2 4.367,200 ỉ Mi 2h]aotooo ] 6% 2,247,2« Tihủo 
Ih(fí (i 



TT Núi dllTlg ÙVT £Hfĩl giá 
(dùkl£) 

CUii đoạit HlHV-2020 1'l.iii ký dự toán kinh phĩ (donel 

Chi ch TT Núi dllTlg ÙVT £Hfĩl giá 
(dùkl£) 

CUii đoạit HlHV-2020 
NSm 3(HT NímlOlẽ iNAni 2019 Nàm 202(1 

Chi ch TT Núi dllTlg ÙVT £Hfĩl giá 
(dùkl£) si 

IIIỤIIỊI 
Tbãnli tiín sí 

tirpnE 
TruTt 

giá ThAnh liỉn SỈ 
linọTẸ 

Tnrợl 
Kli 

Thinh *ểịn si Trirợt 
y.ĩâ Tbãỉih LK;J1 

SỔ 
lunọng 

TrnigH 
sl* 

ThJfc|tli líỉrl 
Chi ch 

b Photrt ilt ín lân 5,000,0«) 2 10.9Li.OW 1 «4 5,300,000 \ í% 5,ft]S,M0 Theo 
rliựv tí 

c Vin. phúiiy, phấm Jãn 7,000.000 1 15,285,200 1 Ễ% 7,41(1,000 1 «4 7,8(55,300 Theo 
th IIC ti 

d Ttiẽ £Ĩan liảũg Un 3.000,000 2 6,Ìíụ,W0D 1 6% ì, 1B0,000 1 6% 3,370,®™ Theo 
LLLỰE 1Í 

1.2 
Làm n^oài $ĩfrf ihứ 7r 

chú nJi-.it 
pà 5iỵxiD 400 13, L<LL ,600 200 6% c.ỉM.ooa 200 6% Ci.*ĩ41 jtìCH> 

Tlìâitli 
t-oSỉi 11» 
Thùlik.' 1] 
liẽũ tict 

ti 
osraMi 
mi-
BNV-
BTC 

2 
Tliiéí ké, tlú cảng, líảo 
dụng trang, tri khu vục 
ttiín lam 

l.ịn 201,917,452 SBjMí^oO 103,899,1*52 Tbco 
íhựí té 

2.1 Thiiẽ nhá bạt mỉ 11^000 2 tứ »£M,7l2 12Ù 6% t4.7í5,2D0 120 15,040,512 TIKO 
rtnretí 

2.2 Thi oủng víũli SÍIÍIL 
hỉnp 

m3 2KO,OOQ 160 4*,J12,M0 ao 6Wi Sứ đ% 2í,ỉ6Jí,6,lữ Thu 
l/IỰ. té 

2.1 Thi o6ng baiíkj)pTO(ind, 
staíiítee ni2 285,000 60 IByHSLTOŨ Ĩ0 tì% ÍJŨ«F0OO 30 fm 9,M)6,7*0 

TBEO 
Ihực lÀ 

2.4 THUỂ KỆ, LSẢNG. tỀn, 

hiiiH thuyết minh 
lầu 25,000.0«) 2 Ỉ4^ặứ:tl0() ị 6% 26,500,000 1 6% ỈB.O^OOữ Th» 

THỰL* lí 

2.5 
TtiiỄ quạt , (bret bi 
khãc 

cỉi Í50,«W 24 17,032,080 12 ỂH S.2S8.000 12 6% 8,7«,0ĂÍL 
Thoa 

IÍIỤL (ú 

2,6 
CÍH1£ thi CỨN& ihảo 
EÍ 

lằn 10,000.000 2 2 L,Í3FI,00ơ 1 6% ]0h000,00ử 1 ] 1,236,000 Theo 
ihựtté 

2-7 

Thui trực, bảũ vị 
ạũũ,Ịm đốfig'ca X 5 
I1ỆUỈÌ X 2 ca™ 
1 Vùữ.ùùù ái,n*ì 

ngiy 1,290,000 X 1X1,461.ĨHŨ 4 SM S.MSỊ.OOŨ i «4 
THECI 

tTìựclẻ 

3 Ghi plif trirâ I6tu cá 
cảrh 

851.«04,000 413.400,001) 1 43Ị.ÌI04,000 Theo 
1hực ti 

3.1 
Trình dlẻn báng cĩíu 
củlứl hirili 

2(MWQ.DQ0 « 131.0I«,000 J 6% Ê3,ỦIX>,Q(X1 3 6% 67,416.000 
Tbei> 

thực té 

Ĩ.2 TrLnh diỄn lỉủtíg hả cá liá tì,mooử H0 7M.5SR,000 JS 6% 349,ỈHJO,DflO 55 6% STB.TRg.OOŨ Than 
ứlựcti 

ƠN 

Q o> 
o 
B 
>> o S 
õ» 2 
L/1 

ọ?? {a> 
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o 

6 



TT Nội dung ĐV1 
Btìn gĩii 
(đỀng) 

Ciat đsạn Íùli.2fl2(l Pliíin kv dụ tũir klnli Ịilii (dỏ]iiỉ) 

Glìi chú TT Nội dung ĐV1 
Btìn gĩii 
(đỀng) 

Ciat đsạn Íùli.2fl2(l 
Ná III 2(117 NSmKIIS Ním 101? Na™ 2(12(1 

Glìi chú TT Nội dung ĐV1 
Btìn gĩii 
(đỀng) Si 

Imi n u Thíirli tiỉri Sỉ 
liiựdỊ 

Trirụl 
tii Tỉiánlt tii n SỈ 

luựỉlg 
Trinrt 

íU 
Thinh tiịfi SÔ 

lliọilg 
Tnnrt 

fl* 
Thinh liÈn sỉ 

'•VI 
Trirọi 

ítf 
Thinh [lir 

Glìi chú 

4 
Chi phi vận íhiiyèn 
liồ kiỂng, thõét bj, 

cụ 
3M S,OOŨ,OW 6 39,ĩOltÍW> 3 6% 19,080,01» ĩ 6% 20J2Í.Í0Đ Th» 

Ibục ci 

í Chĩ phí quàng bá, 
tuyéii [ruvỄn 

liffi 20,000,000 2 4M72,CHKJ 1 6% 2I.Ì0OLM» 1 Mi 22,172,01» Theo 
Ihực tẽ 

6 
Thi ítìíiẶ, <JAft dựỉig, 
thuỄ muứiiH liatig tri 
sân klkằfy 

4flS,333J0ử IMÍMuOOO 210,113.240 
Itmi 

thực ứ 

Ểềl 
Thi củng, % d|rng sân 
khẩu n Qxlóírri 

lin 100,000,000 ĩ Ì]S,160,0W 1 «4 Htó.CHXỊ.OOO 1 Ễtt 111,360,000 
Theo 

thttc 1Ể 

6.2 TĨIUIỆ línrám trang ibiỂt 
hj âm (huuih, dén, quạt 

lần 40,400,4CQ 2 S7.3«Ị,000 1 m 42,400,400 1 tìtti 
Theo 

Lhựt 1Ỉ 

Ể.3 

Tố chửc [Ề khai mạc, 
laá rti?e ạàra: ván 
ngtiặ, Dưức BổdỊ, thtr 
miri.ứiiẺt bị phục vụ 

lan 47,000,000 2 102,635,21» 
' 

Gtt •tt.SMựtOb 1 «4 52ríW,2Kl Theo 
thực tí 

ni 

HỈ trạ' nâng, fip fíhii 
kinh doanh cá rAnh 
hiện hủu đỄ Ciltì k«| 
Hin lịctt (Phối h(i[> SiV 
r>u lịflt) 

l,67ỂJỦnMr7Ị> 4llMriụH10 M7(8J7,S«0 JÍIÍ17731JÉI5 45T,4J0,S54 
Tb» 

Itmc li 

1 

HỄ trợ Ihict kỂ, ŨL ín 
Art phi"trn quảng hi líliu 
ctiuyâl kinh doanh cá 
cãiÚL (tù j[íp, poĩter) 

67.ÍÍ 0,050 32,44J,0K1 35,365,050 
Th« 

ttlíTC 1É 

1.1 Tớ gip (1,500 tủ} Jrin 12,ữW,000 2 25,832,400 1 ì% lỉrỉttMKU 1 9% 13.473*400 
Theo 

Ihựíté 

[2 P09W (1.000 tử) lii is.soaooo 1 4i,9TC,e54> L 20,085,000 1 Í1.8M.ỂÍÍ1 
Tiiec 

Ihựcci 

2 

Chi phi thui noi đSt ần 
phím lọí roi !ập trung 
khách du Lịch (Phối 
bợp Sớ Du lĩcìi) 

đĨB 
flidi:i 2,300.000 J7 I0WM3P]9Ỉ 7 1% 18,025,000 10 ì% 2Ể,522,500 10 3% 37.31S.I75- 10 i% 2S.I37.7M Tliw 

thực ti 

3" 
Ẽ iỗ trợ (biiet kế, Ln iiL 
bãn-ỉ bíỉìi 

CỬU 
liảnt 15,ỮOO,OUO 40 Mfi.J70.3T5 10 1 ỉtt 1HSM.OCO IU 3* 159.135,000 lữ 16-3,909.050 10 3% ISÍ.8Ỉ6.321 Theo 

thvc té. 



TT Nụi (hlllR nvT ữírtL RÍíi 
(lồng) 

Gũú d Phin kv ũụ- trán klnb |>hí <dồnc> 

Chi thí TT Nụi (hlllR nvT ữírtL RÍíi 
(lồng) 

Gũú d 
Natil 2U17 NỄIH 2DIK Năm ĩmo NSm 20Í.& 

Chi thí TT Nụi (hlllR nvT ữírtL RÍíi 
(lồng) si 

Ittựng Tliinli tiỉn sA 
IIHĨBE 

Trnnợt 
ẾĨS 

Lhỉiiili 1ÍCII 5Ặ 
linynẹ 

Trirựí 
s" 

ThỉVnEi tiỉn só 
b>v»g 

Tr*vi 
Ê'4 

Tliình íiịii SÃ 
lirsmg 

Truvt 
t"í 

TltAtih tiên 
Chi thí 

4 
HỖ trợ thiíí kểt thi 
cúng Itũár bj miĩi£ bìỵ 
oồ. kí-..> 

1 £ứa 
KAng 

líl.ŨOO.OM 4D S61.S2"7, J&2 lủ 3W 2O$jWữflQ0 10 3% 2lỉ,lMuMD lũ ÍIỈ^MMOO to ì% 225,101,7« Tteo 
thực ti 

IV 
Xíy dụng vả duy tri 
(rang thmrng raệi 
dipjMừ cí eãitli 

5H5W.78J 2JTjí31,ứOO 109,71«« 10.259,65$ 
Theạ 

thực ứ 

1 

Điằu tni khao sấtphíiũ 
tích Ihâng tin, díT liệu 
Ithu cấu rgưửi tiỂU 
điui£ i'ầ iTiiiigthuữtìg 
raại diẾn lử cẳ cánh 

CUÍIL 43,342,000 «,342,000 
Ttiũuig tu 

5K.TT-
BTC 

1.1 
Chi phl M Ỉy  đựng 
phutmg. An 

Thang |ijf 
MÍT. 
BTC 

a 
Xây dựng đẾ HTữtiậ 
tồng quát 

]Èn I.Otìíl.CNM 1 ỉ ,000,0« 1 0% l,«w.000 
'["hông; lir 
Í&TT-
BTC 

b 
Xí-y đựng <ỈỂ euxmg 
chĩ liỂC lín 2tùoc,ooo 1 ỉ,WOLOOtt I M4 2,000,000 

Thủng, lư 
ÌÍ/TT. 
BTC 

lằ2 
Hội thản J;iy >• kĩỂn 
chuyên gã 2,650.000 2.650,000 

TtìÌBiỊị tư 
ỈS/TT-
BTC 

a Ngvủi chủ trl OỆUÙÍ 200,000 1 a»j«w 1 p% 310,000 
ThOikÊiư 
5Í.TT-
BTC 

b Thư kỷ ngưửi l»t00ft ' 150,000 1 OW ]50(00tt 
'IhímE hr 
ÍS/TT-
BTC 

c Dai bbỀu rntri Ihnti dự nsvún 70,000 2ữ l.+ữíl.ono M ừa Mủn,™ 
TtltiuiỀ lư 
Í8.TT-

BHC 

d 
Báo cđủ bàn 
tlỉeii |5|JĨ1 đật hiiig 

bSo 
cid 3flC,QW 3 ttxụno 3 GH sm.ooo 

T^íinit tư 
ía/TT-
BĨC 

1.3 
L3p mâu phĩéu diỀư 
Ira 2,000,000 2,000.0úa 

Tliủriị; lu 
SanT-
BTC 

CN oo 

Q o> 
o 
B 
> -
0 S 
õ>> 2 
u< 

z 
ƠQ 
•< 

5 1 01 
2 
o 
6 



4 r~ 
Cial đoịn 2016-2024) Phản kv tlỊrtoán klnli |>hi (iJẬn(í> 

TT Nội LÌunE Ih.m giá 
(tlồng) 

Cial đoịn 2016-2024) 
Níin 2017 ỊVâirt 201 ạ Jíaut 24119 .Nam 2UÍÚ 

TT Nội LÌunE DVÌ Ih.m giá 
(tlồng) Si 

liiạng Thỉnh 1i in si 
íirựnp 

Trirựt 
ek* 

Tnànỉi Liíti SẺ 
lirựmt 

TruiỊrt 
giũ VliAnb liền si 

lirrniẹ 
Trwvt 

SM 
Tỉiirih ÍĨMI SỂ 

luyne 
Truqi 

B'á 
Tliỉnli litiri 

G Iki ch li 

Xây tlimg phÍỄu kháo 
sít (brẽn 20 chi tiSu) 

mỉu 500,000 4 í^ooaooo 4 0% 3.000.«« 
Thõng tir 
Sá/TT-

QTC 

1.4 Phoio ìnnu phiiu diều 
tra 

lán 7D0,Q«Ị 1 700,000 1 7410,000 
Thdnpiu 
ÍSHT. 
BTC 

1.5 

Chi phl h5 trự clio 
ttgtrờĩ cung cắp thõng, 
tin (500 phiíui, 20 chỉ 
rièutolilítì* 

pilii-n HMHM 50» ]S,OOOJOOO 50Ũ (Hi 15,000,000 
Thủng lu 
ÍS..TT-
BTC 

LỄ 
Chi pM tập Huim chữ 
đĩằi tra viên 

ngirrti 45jOOO 6 270.000 6 ũ% 5W,000 
1 liũn.L* Lir 
ÍB.TT-
BTC 

1,7 

Chi ph[ cho điều tra 
viên thuê ngíiài (ft 
pbíéti/ngỊiòtóigày); 
1.150.(100 đAng/22 
tiS3>'2j14=]3íl.Ũ0(> 
rlỄncì 

ũỆỊy 
ctag 130,000 6Ì 8|HM,0(X> 0% 8,190,0«) 

Tíuíii»s.tir 
tt/n1-
BTC 

I.a 
C&1ỊỊ I;k; phi chù tán 
bụ dL kiểm tra cõng tã£ 
điều Ir-n ÍTỈ. CN> 

ngây TOjOOO 5 3f0h000 s ỮH 550,000 
TMOÊ nt 
5MT-
BTC 

rằí> 

Xừ lý sử Bệu (5ŨŨ 
phiếu): 2-JOiVniuc 
tip.x20 mụe (in — 5-00 
đ/ntùáu điỂu 1TT1 

0 
Tíiilng t".r 
5Í.TT-
BTC 

1-10 
ThuỄ chu^ỉn gia phản 
ịlctl két qiỉi dĩíu tra 

táo 
CỀD T.000,000 1 ] ,000,000 1 0% 1,000,000 

Tliíiiig tư 
5&/TT-
QTC 

1,11 
Chi vict báo tảo Jxt 
quà ítiẾu (ra »,1X10,000 B.OOO.OOỂI 

Ttl&ng lư 
ỊS.TT-
ŨTC 

a 
Báo c&o phân tCch (hcD 
chuyín đ ầ 

btìo 
cáíj 3,000,000 1 Ĩ,(H»,QO0 1 0% 3,mfl00 

Thong, (ư 
S&ĨT-
BTC 

b 
lỉáo cáo ling lujtp ]<Ểl 
qtiá đLỄutra 

MJO 
íảu 3,4100,000 1 3r00fJ,(M0 1 ù% 5,0110,000 

Th&n; Lư 
5K.TT-

BTC 

I.K Chi cíng bÉ ỉfí[ quả 
điêu 1ía 2,182,000 2tis:r0(M) 

Tliíin£ tic 
5H.TT-
BTC 

Q o> z 
Q 

o S 
2 
Lh 

crq 5»' v: 

Ỏ! 
2 
o 
6 
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TT INÕi (luilịE »VT 
Đon già 
(dàiiR) 

Giai d^niDlS-ỈVĨO Phản kị1 áự Mn kinh ph[ (dfih£) 

tihi chú TT INÕi (luilịE »VT 
Đon già 
(dàiiR) 

Giai d^niDlS-ỈVĨO 
Nam 2017 NímĩQlS Năm 20IV Niin ICIĨO 

tihi chú TT INÕi (luilịE »VT 
Đon già 
(dàiiR) sềi-

lưyiiÉ 
Thinll [l«n sé 

lirựnịT 
Truy! 

ộá 
Thnrh tiịu sA 

lityBK 
TriỉTt 
|iỉ Thỉiili lièn si 

'•Ví 
Trurựi 

gii Thíinh tiíD 
SẺ 

liíựltẾ 
Trirợt 

gi ỉ. 
Thình [ien 

tihi chú 

a 
Chl pỉil trang (ri hội 
trưíniị (hỉionn) 

IẾ1L JW,CK» 1 ÍM.ŨOO 1 0% 3DỌ,000 
ThJitỊgtự 
il/TT. 
BTC 

b Ncưài Liiú tri iigubi 2M.OOO 1 200,001» 1 os aw,ooo 
Ttiúrsfi 
5B.Tr-

BTC 

c Thu kỹ IIẸMỚĨ ISO.ODỌ 1 ] 50,000 t D% lí 0,000 
Thũng Lư 
58.TT-

BTC 

d Dụi báu rtiid ìhínn dự nguửl 7BLO0O » 1,400.000 ìừ 054 1,400,01» 
ThAaig Ur 
ÍSAIT. 
QTC 

í Chi phi pỉiotù tài liíu làn ộ.ooo 22 132,000 21 0% 132,000 
Thíinj1ir 
58flT-
liTC 

2 Xàv dựng ỄÌBO diện lẳn 30,000, IXJ0 1 3Q,WO,ŨOO 1 ì* WhWM Theo 
dLựỄ li 

3 Lip trl<ib thức nàng lằn 50,000,000 1 S0.tì00.tìoo 1 i% 51,500000 TllM 
ttiycti 

4 ThuỄ Scrvtr lần 20,000,000 A SG.6I9.SỦ? 1 M 20,fifl0,000 1 3% 21.2L£,OIX1 1 3« 21.554,540 1 ỈH 21Wĩfl67 
Tlieg 
Blựcií 

5 Triửii khui cài dặc lỏn 3.00 Ú, (X)0 ] 1,090,000 1 3% 3.090,000 Theo 
Ihụrụ 

6 Chi phi ví 11 hũih Jỉn 3h000,000 1 3,WD,<K)0 1 ì% 3,090h000 Theo 
(ITỰÈ lẩ 

7 
Chi phí xây dụng 
chìári LLTCTC quá-i.í. bỉ 
WEB$LIT KIM yịn hàitlt 

IW,WI,S7« 4Í.32CMXÍD 4TÌ,6T9,600 JS,Q7Í>,!?ỄS 40,522,38» 
Theo 

lỉiựe li 

7,1 

QUÌIIỊÍ RIIO trẽn liatìỹ 
googlẽ Ợ.00Ú.ữ0O 
dAagslỉ thắng = 
24.ũũftj000 đồng) 

LỈLL 34,000,000 4 LFFLRÍT^2S9 1 24,120.000 ] 25,461 TTÌOO 1 3% M^ĨSR448 1 ya, i7.0ti.2t] 
Theo 

lllựL íỄ 

7.2 
Quàrtg táo ỪỄn tra/ig 
vneKprtís (20.000.000 
DỎNG/ỮIẦN^NTAI) 

ràn 2fl,0M.0fW 4 56,182,716 1 2ũ,iừj.aũíl 1 3% 2I.ĨIS.MU 1 ì% 21.854,540 1 22,310.1™ 
Tbdú 

rtiụnri 



-
GtaL đoạn í(116-2020 1'hiiii kV dụr u*áu kirili plií i;t!õnj['j 

Nội 4luig ĐƠJI gtì 
(ilíìng) 

GtaL đoạn í(116-2020 
NÍ111 2017 Nam 2018 Nflm 1019 Niin 20ỈQ 

•Iềl Nội 4luig »V1 ĐƠJI gtì 
(ilíìng) si 

lUựnỊ Tllầah Ểãtn Số 
iBựns 

Truọr 
«11 

ThAlili tisn SỈ 
ỈIIỤT12 

T rượi 
gi* Thình <|ịn sa 

luvng 
Trirpt Ttkảnli liea SA 

lirựTi.Ịg 
Triiọt 

&IÃ 
Thinh íitn 

Ghi L.liú 

8 

Chi phí bão tri, tỊmin 
tri Wshsìrí 
((l,5x 1.1ỈO.ŨŨílttthig-

575.00Q 

lAn 575,000 4 2,JOÚ,OÙU l 0% 575,000 1 0% 575,000 1 «4 515,000 1 Bi 373,000 

TheoQĐ 
91S/Q&-
BNM-TC 

"sAy 
5/3/20 M 
mục IV 

9 
Chi phi Iuá hóB? nhập 
liÊu Website 
(0,5x 1, l SD.OOŨđảns = 
575,000 dỈĐÊ) 

1Ẻ1L Ĩ75,MŨ i 2,M0,0W 1 Va. 5T5.0M J m 575,000 1 0*. 575,1)00 • ữ% 575.000 

The&QE> 
ĩlí/QP-
BNN-TC 

ngty 
»»2014 

10 
Chi phỉ cjp nhật nộ! 
dung, vtét bài, đâne 
hinh ảnh 

154,560,000 ítMa.DQO -5S.6dO.dOO 38,640, MO ỈĨ,Í4(Ị,Í)00 

Theo QĐ 
Ol&íỌĐ-
BNN-TC 

n?úy 
5/5/2014 
1ILỤU rv 

10.1 

Clii phi ban biỂn lập 
{1x1.150. OOOdỀnẾX 
12 tháng = l3.S0a.DCK> 
đẠng) 

lần 13,800:000 4 Ỉ9J00.00D 
' 

094 lJ,WaOĐO 1 0% iỉ,aí]Q,Mũ 1 0% HBOOiOOO ] OTt. 13,KICự)0C' 

TheoQn 
918/QĐ-
BNN-TC 

nfito 
5/5/2DH 
(THỤC IV 

10.2 
Chi phi vlểr bàn tin. 
(0,3x1.1 SO.OŨOđán£ 
-34Í.QOO dỏtis) 

ihtìn 
[in 345,0» 192 «,2^0,000 46 0% ]&,S6Q.W0 4B ữ% IS,5fiD,«X> 48 094 lÈ.MO.OOO 48 ữ% 1S1ĨWJ000 

Tlim t}D 
91S''ỌEJ-
BNN-TC 

ngíy 
-vỹỉou 
min; rv 

10.3 

Chi pỉư viẳi 
cbuyân <Jè 

líữ.tKKídring" 
èwểOOO đàn^) 

C^r/Sri 
«JỂ WO,OUO dí 33.150,om 12 Ott 8JÍ(M)0D 12 0% 8,2SDựMíi 12 0% SLĨBO.OOO 12 (fíi £.280.000 

TllM (jB 

BNN-TC 
ngịlty 

ĨỈSĨSbU 
nn^c ÍV 

Ỷ 
Hii trv xỉy dụng tór 
bniÍTti. CNiníi... cãi 1 12,MMW1 ỉ* — 7 3ệ* ítì,520,IWữ 7 3% S9J1S,6M 7 3% 91.71» JGSS 7 3% 'J"híO 

ihuL" (é 



Phụ lục: 05 
/^SPầwí"'1 P'1* trợ xúc tiến tlurơng mại cá cành Thành phố, chủ yểu là đầy mạnh xuấ t  khẳu giai đoạn 2016 - 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số /IS^HỈ /QĐ-UBND ngáyOoí tháng 4-nãỉYL 2016) 
jiỂiĩtWíỉ,Ạ;fêpíjrjỊi'uiig ííìm Xúc tỉển Thưorne mại vả Dầu tir 

F^-

TT 
ự 

DVT 
tií 

fíủitỊj 

CliiaotaỉOỉiUMỈt 
NSpbMIé Nin lfl]7 

mi:ịh Kỹ uư Iiian UM pnna 
Mm 2HIS 

ntj 
Mm 201Í NSnMiM 

TT 
ự 

DVT 
tií 

fíủitỊj 
Si 

ki/ne TUM (irn Ki 
layng 'TUnh li-tn 84 

]l«'H£ 
Ti-uợl Thiníi r.?„ l«ựn 

s 

Tr«fT 
pí Th4«h (iín sd 

liiv*? 
Trwr1 

pft Thỉnh tiên $4 
lirụns tii 

•'Unh liỈB 

Tửng cộng 3ỂrỈSI,flJ0,fl(» 4^MHI.U00JA** Í0% V3Ù,NÍHTJM 10w SJ)ÍLS,IH.1IỊ^» l«% Ĩ.72M4MM IOS 

I 

Tham S»;1 gian 
hỉng hội ílvylặi 
nưtịr íiạừỉi (tại 
Đ4t> 

lia s ] 1 19% I.MQ.IMOMIC 
' 

IOH 2,ns,«i0,M0 1 í Itl% 2,É3S,MÚ1I»Ủ 

1 

CHÍ plil Ihui JJÍ[UI 
hảnú. 1 SSEUBÁii*. 
Týsii [ 
EL1R=2Ịị.600 

m1 4,IJ7,4W lỉữ 913.728,539 S6 lt9MWI 36 m 1(54,633,040 36 10% isụ{W6,344 34 IOW 199,305,97« 36 IOH 2I9.126.S7fi 

2 
Chi pìid itllit 1(4 thi 
cỉlt£ giam hảng 
etolẼUĨ 

bấu 3-44.253,600 i 2.101,702,653 1 344,153,600 1 m'ễ J78,67S,9M 1 10% ] 10% 45Rf20lrí« 1 ]QH SM.OÍl.tìtó 

2.1 
TliuẾ rtiiỉtlíÊiain 
bộ láu »„000,000 s 132.IOB»OO0 1 20,000,000 ] 10% ĨỈ,0W.ÍIM 1 10% 24.2l»,Q0ft 1 10% 26,620,000 1 10% ỈÍJB2,flOO 

2,2 
Thi L"ủnjj vả íraii£ 

1ri eiaii hán r lần 30CLM0,0flQ 5 I(Ỉ1Ụ30,W0 J ỈMựOO.OOtì 1 10+* 330.000,000 I 10% 363,000, W0 1 1(1% ỈW,.>«ỰllXl 1 1ỬK 439,230,000 

2.3 
Thi (lông 

BADTPQUHỂÌ. 

standet 
lần 24,253,600 3 I4s,mfiiỉ 1 24;253,ỂÍID 1 10% 26,678,960 1 l«i 39,M6.íiỂ 1 I0h Ĩ2.ÍS 1,543 1 10% 35J(»FỂ96 

3 

Chĩ pW >Tẻ nnùy bay 
quá? té 
ãúom .iSD/ngưỉyi, 
Tý gi.j 1 
USŨ-2l,WC 

aprửi 66,000,™ 30 2,417,619,«» ú ỈS6.000tOOC> 6 10% 435, «10,000 Ễ ]ử% 419.160,000 6 l<m 527,flT4flOO 6 10* 57Íf753^00 

4 

ữiL pSii thui pMng 
rt£hl 
(ÌOĨ) EUR^igmÈn í 
7nỄẠy-]40ứEUR 
- 34,+ta.D(WVNI>) 
Tỷ i«; i EUR-
Ú.SữO d 

nÊưỄri ỉp U6UÍT.9W 6 2M.640.Ú00 <5 lữ% 5Ĩ7,HH,0M 6 1ỮK 2í(ự)M.40D 5 1M4 Ỉ7J.037,MO 6 10% 302.HI.ffi4 



•|T Nệl d«ng. DVT 
IHn (ii 
(«'Wt 

OlatdutinMlti-lllỉn PHAn Vỹ dự- coển ki IIh phi 

•|T Nệl d«ng. DVT 
IHn (ii 
(«'Wt 

OlatdutinMlti-lllỉn 
>í»* 2017 Mấ 2411H v»m so lí >".lni :«3'I 

•|T Nệl d«ng. DVT 
IHn (ii 
(«'Wt 

Sỉ 
hr.rn(t TbAnh ílcn si 

l»Tf*í 
TbAni tìỄii si 

lnụng 
Trwựn 
Ới 

Thúslì riỈM 
sỉ 

1*911 
11 

Trw/1 
«'i T>iinl tiỉa Sử 

iT^nụ 
Tr-MTl 
Ịji • Uiih Ii<n Si 

lưẹní 
'Trưft 

gii Thỉnh Itỉn 

5 

Tièn tbui ptiiMCTK 
1ÍỤIL lừ sản bfl>' 
(1S0EUR/I lirợi 
Xllií 1* nhập 
cánlưngiibi — 
J,W0.l»Ũ VND) 

ngưíii 3.69ừ,UOr) w I35,I«,S14 tì 21140,000 6 10% 24,354,01)0 6 M,7IW,400 6 10% 6 10% 32,4)5,174 

6 

Tíin :_ĩl vả Lũn 1 iíụ 
vặt (fho cán bụ di 
CÔI1£ tác (TO USD1 X 
7 niả> = '1ÍI0 irSD 
-1PÌ?0009VWD> 

ngưj>i l<ư?MOIi 30 376,WS,S74 6 ỂI.7-HUM0 6 10% «7,914.000 6 10% 74,705,11X1 6 10% Í2.L7Ì,94Ù 6 10% 90ụ3H,534 

7 
ỈVt,, J|K ;|L (50 
USIVktgiitt -
Í.OiũMũỉt 

níưiil 1jOMMna 3fl 38,462,130 6 6,300,000 é 10% 6,93(1,(100 6 1ƠK. 7,623,000 6 I<m S.1»5,JC0 6 ]D% 9.223.8ÌO 

í 
Tiỉn 1ỈÌỘIL Líiuại, fns, 
inLeiTiet {HO USD1 đoán 1,(580,00(1 5 10*256.368 I lrẾSOrOOO 1 1{B4 i,!Hí.oao I 10« 2hQH,í00 1 10% 2,Ĩ36,RSŨ i im 2,459,tìSB 

9 

Tíin íttức bánỂ lỹ, 
lúi liCuiimiẸltHSữ 
phvc vự đto đoản 
(fliigtác(]CKHJSEv' 
ítohr) 

đoìn í,l»,000 i I2,KO,710 1 2,100,000 ] 10% 2,310,0«! 1 10*4. 3,541 p000 1 10% 2,7M,iW l ìơh, 3,074,610 

10 
tìĩ lfi [SO 
USEVnguìãAiiiửc -
l .ẽán LWLht> 

nsiítì 1.A&0,OŨI> 30 61.539.40* 6 lÚ.OÍO.QOO 6 10% 1 1,068,000 6 L0t4 12,1%.SOO tì 10% 13,-ÍIMSO 6 1(1% ] 4,738,12.S 

11 

Thui piiiín dịch, 
KwửnjỊ.dBn 
(200 
ỰSD/nịỄy^nsưÍPi -
4.200.400) 

"£ày 4,200,000 Ĩ5 1T9,4&9>940 T 25,40U.UOO 7 lơ% 52,340,000 7 10% 35,574,000 7 10% 39,1J 1,400 7 IƠM, 43,1144,540 

12 
Chi phi tliiịt ki, in 
ỉn broùtlure [|uqn{Ị 
ta sàn phim 

Lảii 10.000,000 5 61,051,000 1 ÌO.OOO.ÙUŨ 1 10% 11,000,000 1 lữ% 12,100,000 1 ioet •^IOjO« 1 10% M,641,000 

13 

Thuỉ hỉ cá ứ [U''L 
HÍOải 
{DxRxC: 
1.2xil,4K0,SrnỊ 

bá ỉí.ữOO.OM 80 3,418, «6,000 16 MO.DOạplK) 16 [0% 6] 6,000,000 1« 10Í4 677,600,000 16 10% 74Í,36D,KH1 16 HBi S19,8%,«I0 

IJ Ti chirctnỈH ISm 
n£Ùv cí cánh lỉu 5 1Í,2ÁI/73C,0M} 1 2,JÍW,OMO,OIH) 1 10% ITHtMMM ] 10% Mtt5A«0jGM 1 n% 31ai7,SOOjC(M) 1 10% J,wa,330,00(1 

] •  Cững tac chuin bi lẵn 50,000,000 5 305,155,000 1 íạ&oaooo J 1(B4 55,ử0D,ÍJÚO 1 10% (SO^OO.ŨÍIO ì 10% 64,550,000 t 1D% 73J05,CKK1 

2 
1 

ItiiỂt lít ttìL LŨnu. 
dún 1rang írf 
íh*l vựtlrisn inm 

IẺ1L K5Q,OO0,OO& 5 5,1 R9.ỈỊ 5,000 1 SHMH»JOOO 1 10% ặ35,ooạocw 1 1D% i,0(2<,M<ụw<) 1 mí ụuit350r000 1 1094 1,244,^85(000 



NJ(ỈH||IÊ BVT 
bOTIglA Giii dniji«Mllí:-ìl>3» ••h-S.il kị' dự M„ tinh phi |d •Kl 

n NJ(ỈH||IÊ BVT 
bOTIglA Giii dniji«Mllí:-ìl>3» 

Ni1«MUÍ ram »17 S5«Ĩ01B rsỉiu 2U1Í IMBm 2»» n NJ(ỈH||IÊ BVT 
bOTIglA 

Si Lư^np Irhủali llírt SỈ 
lưyikỊ 

1'hÉnIi CĨỀ-II si 
Isvnq 

T rrựt 
p* 

Thanh Citn si 
lưrín 

Ễ 
Tr*vi Thinh liẺn 

Sỉ 
Hníne liM 1 kinh <itn si 

l*THE 
T ™ự1 

Ịlú 
rhini liin 

3 
Chi pỉii lổ chức hủi 
rh 1 cù £&ih 

lẻn 200,000,000 5 ]t221,«0,000 1 200,000,1100 ] 10% 220,01X1,000 1 10* 242,«HynO 1 M6.2<KM)Otì 1 ](J% 292,8210,000 

4 
Clsl ]]bi 1huẺ K-i 
kĩắng, Ihiil bí, dung 
(V 

I&1 2CHJfMO.tìOŨ s 1,221,020,000 1 20qựKKMKW 1 1 «4 ĩ20,Kta,ỮOO 1 10% 242,000,000 1 10% 26éJ 00.000 ] ]ơ% 292,00, OM 

5 
Cbi plii xe vận 
chuyẺn Itốlíiins, 
LỉiiỂr bi, duuÉ.eu 

lẳn ífl,ÚMM0OO í 30i,ií 5,000 1 50,01X1,0«) 1 10« íj,tì0M0it 1 10% ỂO.ÍOO.CHM 1 10% 6ti£HMXH 1 ÌM 73,203,000 

6 Chi pfif (piăriỆ bá, 
! u>'hi lnivíri Jin 50,000.000 i 3ŨS,255.(X)0 1 50,000,000 1 10% S5jOOO.OOO 1 IỮK (iO.SHIO.ŨIIO ] 10% 66r550,0W 1 ắơ* 73,ÌÚ5,ŨOi> 

7 

Thi ÍÍ-ÍIỄ, Jàr. illrtig, 
Ìtiui inướn,. Hang trl 
sín IđlỂu, lá ú 1": ir L lẻ 
kiiiii P1ÍC 

lảm 2MflWfl0ữ 5 l,Ktì,S7J,|0CW 1 2J0,ÍIM,ỦÍH) 
' lOH 27i.OÍK).OiiO l 1054 303,500,000 1 1ƠH> «2,750,000 1 iQ% 3S&,<K5,QW 

s Thi rủng cổng, ehin củng 100,000,01» 5 tl 0.510,0(10 ] 10(1,000.000 1 10% immooo 1 10* ] 11 ,(100,(100 1 IƠH 133,100,000 1 10% 145,410,001 
9 

ChJ phi litrn ÌÍÍII 
cẳnb [ẩn 550,000,000 J 1^2^75,000 1 íí (XOM, 000 1 10« 27ijmjùữữ 1 ]0% KÍ.ÍM.OM lfl% 332,T5IMKW 1 10« 36fihC2St0IW 

10 
Oii phi diưđ- 1Ì1ẶI 
hàng <ả cliùB lân 500rtì0lMKJl) 5 J,OJ2.3»jOOO 1 500,000,000 1 líBi SMgOOMMO 1 lơ>i «5,000,0«) 1 l(Wi btì5,500.00ỉ> 1 10% 732,OS<I.OIỈO 

4^ 

Q o> 
o 
B 
> 
o S 
0» 2 

CTQ p. 

LA 2 
0 

6 



Sư? Phụ lục: 06 
Dự tuán kinh phí hc> trạ phái IrỉẺn hợp tác xa, tỏ hạp tác cá cành giai đoạn 2016 - 2020 

(13an hảnh kèm theo Quyết định sổ A^-í /ỌĐ-UBND ngày tháng năm 2016) 

1 

y Ị ^ _! 1 RJJ >• _ 
ÍlìP \ ' ĩ& ỉ ỉ& ịy  J ' 1  / ĩ 

1 
ĐVT 

Dửtt gtá 
(dènf) 

Kinli phi 
201Ể'ỉÕ20 

Pliin ky ílir íciir kinli phi íđAua) 

sti 

y Ị ^ _! 1 RJJ >• _ 
ÍlìP \ ' ĩ& ỉ ỉ& ịy  J ' 1  / ĩ 

1 
ĐVT 

Dửtt gtá 
(dènf) 

Kinli phi 
201Ể'ỉÕ20 Niliiẩ 2<llfr Niiu 2017 Nam 2018 hi fini 201Ạ NAII1 2020 sti 

y Ị ^ _! 1 RJJ >• _ 
ÍlìP \ ' ĩ& ỉ ỉ& ịy  J ' 1  / ĩ 

1 
ĐVT 

Dửtt gtá 
(dènf) Sô 

luicrm 
Thánh tiền sí 

]U(lHE Thành tlỈB Số 
lirtrac 

ThAĩili liỉn 
£Jl 

lirựne 
Thinh íiận Sú 

lư(rtie 
Thùnlt tiin sí 

luvna 
lllínli lit-n 

1 

T 

Tuvỉn truyẺn, lỹp (luẩn VẾ Jựi kh 
KI 11 hình 1ĨT V chA liii iliin Jãn 
xuât ci cảnh lụi các vùng tíi thá 
mgnli trên đka hiB TPHCM 

Lớp 50 1SD,WMWW0 lũ (1(1(1 10 3ti.<wn>,0<j(l 14 M,000.000 10 36^004)00 10 36/Mnjom 1 

T 
Chi tíỉt L liVií (1 ntàvìr 

1 

T Rảo tđo VLỄn ngiiời 3DCLODO 5 1,500,000 i 300,000 1 100,ỨDO 1 300,000 t 300,000 ] 300,000 

2 
Chi bú tiầu ăĩi cho nguùi íliam dự 
kháng hưcna lìiửnạtử ngân sácli 
nhú nuớc 

ngutó 25,000 300 7,500,000 60 1,500.000 60 I,50O,Ù<W sa 1,500,000 60 1.500,000 6ữ 1,500,000 

3 Chi nưotr nổiiE ngưủĩ 15fOOO ỉũữ 4j<w.000 60 mooo 60 900,000 60 900,000 Sù 900JM0 60 900,000 
4 Chi tĩán pluita tãi liệu bộ 10,000 300 3,000.000 60 WH\000 eo tìoo.ooo 60 600,000 60 600.000 60 600,000 

5 Trang tri, âm H)anh hội tmimg, ánh 
sAm;. E-iừ xe ngày 300,<HH> 5 1.500,000 1 300,ũũũ 1 ỈŨO,OM 1 JD0.<HW 1 300,000 1 MũhWĐ 

u 
TSitiứr hội Ihait cáí vin dỄ lifn 
quan díu iiiL Iiiiil CÃ cánh tlien 
mi hinh HTX trìu ứfH. bằn 

HỘJ tMo .WIM,000 5 195.009,000 1 ằ1«000,000 1 39,00lJ,<m 1 39>MMụD0O I J9.«M>,000 1 St^MỤOOO 

Cbitiát 1 liội thảơ(l ngàyỵ 

1 
Chi hỳL truữiigj trsjig tri, fim thanh, 
iiaiKl khấu hiiu lun s,000,000 5 40,000,000 ] 8,000,00(1 1 8,000,000 ] 8,000,000 ] «,000,000 1 8,000,000 

2 Nựửu tiảnjĩ cho đai biéu n&uùĩ 15,000 300 7S5DD,000 100 1,500,000 100 1,500,000 tao !,ÍOOt0OO 100 1,5ŨŨ.OOĐ lũũ í .ÍOO.OOO 
3 Chi báo cáo ihiun luán tại hội nghị búi 300.000 25 7,s00,000 5 1,500,000 5 1,500,000 5 ] ,500,000 5 1,500.ww 5 1,500,000 

4 Xấv dựng phóng sự trình ĩtiiếu tại 
hjỊi Iiqbị phỏng iV 2Sht)QO.OOO 5 [25,000,000 ] 25,000,000 1 25,000,«» 1 25.000,000 1 25,000,000 ] 25,000,000 

5 Chi piiotocapy, dứng tịp tài IL(LI 
Dhuc VU hột Hìihi bộ 30,000 50Q 15,QQŨ,000 100 l.ủM.OOữ 100 3,000,000 iírt ỉ.tKKÍ.OOữ LOO ĩt(Wtì,aoo 100 3,000t000 
1ỎNC CÒNG 37i,000»w 75,000,1)1)1) 75,0(MI,000 T5.000.000 75,000,000 Ts,w0,000 


