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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 745/QĐ-UBND                                    Lâm Đồng, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện ứng dụng cơ giới hóa 

trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 3642/QĐ-BNN-CB ngày 8/9/2015 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn phê duyệt đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp 

tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chính sách phát triển hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020; 

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

số 64/TTr-SNN ngày 26/3/2020 và Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 765/STC-

HCSN ngày 08/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện ứng dụng cơ giới 

hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020, cụ thể như sau: 

I. Mục tiêu, yêu cầu 

1. Mục tiêu:  

Tập trung hỗ trợ cơ giới hóa các khâu làm đất, gieo trồng, vận chuyển tăng tỷ lệ 

cơ giới hóa từ 2% đến 5%; tăng tỷ lệ cơ giới hóa bình quân các khâu trong sản xuất 

nông nghiệp đối với cây trồng chính từ 50,3% (hiện nay) lên 55% (cuối năm 2020); 

tăng năng suất lao động, giá trị sản phẩm thông qua cơ giới hóa các khâu sơ chế,  chế 

biến sâu, bảo quản sau thu hoạch. 

2. Yêu cầu: 

a) Chỉ hỗ trợ các loại máy móc, thiết bị theo hướng ứng dụng những công nghệ 

có tính mới, sử dụng đa năng để xây dựng mô hình; ưu tiên cho khâu làm đất, chăm 

sóc, chế biến, giảm tổn thất sau thu hoạch.  

b) Máy móc, thiết bị đưa vào hỗ trợ phải ứng được yêu cầu thực tế sản xuất tại 

địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao; trong quá trình triển khai thực hiện phải 

có sự thống nhất của đối tượng thụ hưởng trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp, loại 

máy móc thiết bị, cơ chế hỗ trợ, đối ứng kinh phí. 
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c) Lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án, đề án khác để thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch. 

II. Phạm vi, đối tượng và cơ chế thực hiện 

1. Phạm vi thực hiện: các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh; ưu tiên đẩy 

mạnh cơ giới hóa trên một số cây trồng chính (rau, hoa, cà phê, mắc ca, thảo dược ...) 

tại những vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới, các 

vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. 

2. Đối tượng hỗ trợ: hợp tác xã; tổ hợp tác; doanh nghiệp nhỏ có hợp đồng liên 

kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. 

3. Cơ chế hỗ trợ:  

- Hỗ trợ 50% chi phí cho các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã tiểu thủ công 

nghiệp để ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất với mức hỗ trợ tối đa không quá 

200 triệu đồng/mô hình.  

- Hỗ trợ 50% chi phí cho tổ hợp tác và doanh nghiệp nhỏ có ứng dụng công 

nghệ tiên tiến vào sản xuất và hợp đồng liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản 

chủ lực của địa phương với mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/mô hình.  

III. Nội dung thực hiện 

1. Hỗ trợ cơ giới trong khâu làm đất, chăm sóc cây trồng: 

a) Hỗ trợ đầu tư 02 máy đào chuyên dụng tính năng mới (hiệu Hyundai Robex 

555 -7k): 

- Các thông số kỹ thuật: bán kính đào lớn nhất 6.150 mm; chiều cao đổ vật liệu 

lớn nhất 4.050 mm; vận tốc di chuyển lớn nhất 30 km/giờ; dung tích gầu 0,18 m3; kiểu 

động cơ diesel 4TNV94L; công suất/số vòng quay 41,2(55,2) HP/2.400 vòng/phút; áp 

suất thủy lực lớn nhất 220 kg/cm3. 

- Địa điểm thực hiện: huyện Đam Rông. 

b) Hỗ trợ đầu tư 01 máy kéo (B2440 Kubota) phục vụ cho cơ giới hóa gieo, 

trồng trong sản xuất nông nghiệp: 

- Các thông số kỹ thuật: động cơ D1105-E2-D22T; loại động cơ diezen gián 

tiếp 3 thì; tổng dung tích xi-lanh 3.300 cc; công suất 2.600 HP. 

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.  

c) Hỗ trợ đầu tư 01 hệ thống máy cày đa năng (L255 Kubota): 

- Các thông số kỹ thuật: công suất 24,7 HP, 3 xilanh; dung tích động cơ 

1,5lit, 2 cầu; dàn cày đuôi giữa máy Kubota L255; dàn cày đuôi bìa máy Kubota 

L255. 

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.  

2. Hỗ trợ cơ giới trong khâu chế biến, bảo quản sau thu hoạch:   

a) Hỗ trợ đầu tư 01 tủ sấy dược liệu bằng điện để chế biến cây dược liệu sau 

thu hoạch: 

- Các thông số kỹ thuật: kích thước 1.300 x 1.300 x 1.800 mm; vật liệu bằng 

inox 304 chống gỉ; 16 khay (kích thước 1.000 x 1.000 x 30 mm); hệ thống sấy điều 
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khiển tự động, công suất sấy đối lưu tuần hoàn liên tục 200 kg/ mẻ (3 - 5 giờ), có khả 

năng điều chỉnh thời gian và hoạt động linh hoạt; khung nhiệt độ từ 20-280C.  

- Địa điểm thực hiện: huyện Đơn Dương. 

b) Hỗ trợ đầu tư 01 máy sấy thực phẩm (DQTech) để chế biến rau, quả sau thu 

hoạch: 

- Các thông số kỹ thuật: kích thước 1600mm x 1470mm x 1260mm; vật liệu 

bằng inox thực phẩm 304 không gỉ, cách nhiệt bông ceramic; sấy nhiệt độ nhỏ hơn 

100oC, quy cách 44 khay (700x700mm) tổng diện tích sấy 21,5 m2; công suất sấy 0,2-

0,5 tấn/mẻ (7 - 10giờ). 

- Địa điểm thực hiện: huyện Di Linh. 

c) Hỗ trợ đầu tư 01 dây chuyền chế biến ướt cà phê:  

- Các thông số kỹ thuật: dây chuyền chế biến cà phê ướt công suất 0,8-1,2 

tấn/giờ; hố âm lắp băng tải vấu; kích thước 1,2mx1,5m, sâu 1,2m; rãnh nghiêng rộng 

0,5m, dài 0,9m; tải lên máy rửa cà phê BTV 150: dài 5m, mô tơ 1 HP-3 pha; máy rửa 

tách quả nổi và tạp chất mô tơ 2 HP-3 pha; băng tải vấu BTV 150, chuyển cà phê lên 

máy chế biến quả cà phê tươi dài 4m, mô tơ 1 HP-3 pha; máy đánh nhớt ĐN-01 mô tơ 

2 HP-3 pha.  

- Địa điểm thực hiện: huyện Di Linh. 

d) Hỗ trợ đầu tư 01 máy tách màu các loại hạt (WESORT 01 máng- NEW 

CCD 2564 thế hệ thứ 4): 

- Các thông số kỹ thuật: công suất 0,7-0,9 tấn/giờ; phân loại được tất cả các 

loại hạt (đậu, tiêu, ngô, cà phê, bí, hướng dương…); trọng lượng 310 kg; kích thước 

2040mm x 1540mm x 1240mm. 

- Địa điểm thực hiện: huyện Di Linh. 

đ) Hỗ trợ đầu tư 04 máy chế biến ướt cà phê (CBQT-01 phục vụ cho chế biến 

cà phê chất lượng cao):  

- Các thông số kỹ thuật: băng tải vấu BTV 150, chuyển cà phê tươi lên máy chế 

biến dài 4m, mô tơ 1 HP-3 pha; công suất 0,8-1,2 tấn/giờ;  

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt. 

e) Hỗ trợ đầu tư 01 buồng sấy mắc ca bơm nhiệt. 

- Các thông số kỹ thuật: model Maca-V02; nhiệt độ sấy 45-650C; khối lượng 

sấy 1.000-1.800 kg nguyên liệu; thời gian sấy 48 - 52 giờ; nguồn điện 380/50Hz/3 

pha.  

- Địa điểm thực hiện: huyện Di linh. 

g) Hỗ trợ 02 máy sấy rau, quả thăng hoa (Mini HR-3):  

- Các thông số kỹ thuật: kích thước 57cm x 65cm x 83cm; năng suất đông khô 

5 lít/mẻ sấy (24-36 giờ), số khay sấy 05 cái (kích thước 22 cm x 51 cm); vật liệu vỏ 

máy inox 304. 

- Địa điểm thực hiện: 01 máy tại huyện Đức Trọng, 01 máy tại thành phố Đà Lạt. 

h) Hỗ trợ đầu tư 01 hệ thống rang cà phê.  
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- Các thông số kỹ thuật: 

+ Máy thổi cấp cà phê nhân thời gian cấp 20 kg cà phê nhân từ 2 - 4 phút; 

phiễu chứa thể tích 30 kg cà phê nhân. 

+ Máy rang cà phê: công nghệ Hot - Air; công suất rang 20 kg/mẻ, 60-100 

kg/giờ; thời gian rang từ 12 - 20 phút. 

+ Máy tách đá: công suất tách 20 kg từ 1 - 2 phút; trọng lượng 50 kg. 

+ Máy định lượng cà phê hạt rang: công suất định lượng 500/1000 lần/giờ; sai 

số trọng lượng ± 2%; trọng lượng tổng thể 50 kg; 

+ Lắp đặt hệ thống gas: loại bình gas 45 kg; ống chiều dài 10m, vật liệu ống 

tráng kẽm; bộ điều áp gồm van giảm áp cấp 1, van giảm áp cấp 2, đồng hồ đo áp gas. 

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt. 

III. Kinh phí thực hiện 

1. Tổng kinh phí: 3.782.297.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, hai 

trăm chín mươi bảy nghìn đồng), trong đó: 

- Kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 1.899.847.000 đồng; 

- Kinh phí đơn vị tham gia đối ứng: 1.882.450.000 đồng. 

2. Phân bổ kinh phí ngân sách Nhà nước làm chủ đầu tư thực hiện theo địa 

phương, đơn vị: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 809.147.000 đồng. 

b) UBND các huyện, thành phố: 1.090.700.000 đồng, trong đó: 

- UBND huyện Đơn Dương:  150.000.000 đồng. 

- UBND huyện Di Linh:       390.400.000 đồng. 

- UBND huyện Đam Rông:  400.000.000 đồng. 

- UBND thành phố Đà Lạt:  150.300.000 đồng. 

 Đối với kinh phí quản lý của cấp huyện, thành phố: đề nghị UBND các huyện, 

thành phố cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện nhưng không quá 5% trên tổng dự toán 

kinh phí thực hiện. 

  (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: theo Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 

07/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Là cơ quan chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả và đúng quy 

định. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch, có giải pháp 

phối hợp với địa phương; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch trước ngày 

15/12/2020. 
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2. Sở Tài chính thông báo dự toán chi tiết được phê duyệt tại Điều 1 Quyết 

định này; đồng thời, hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng quy 

định. 

3. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt: 

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện kế 

hoạch trên địa bàn đúng đối tượng; giao các phòng, cơ quan chuyên môn, UBND cấp 

xã triển khai thực hiện kế hoạch đối với nguồn vốn được phân bổ tại địa phương đúng 

quy định. 

b) Theo dõi tình hình quản lý, sử dụng các loại máy móc, thiết bị, mô hình triển 

khai trên địa bàn; lồng nghép các nguồn vốn để nhân rộng mô hình ứng dụng cơ giói 

hóa hiệu quả trên địa bàn. 

c) Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các 

sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện: Đơn Dương, Di Linh, Đam Rông, thành phố Đà Lạt; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Phạm S 
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Phụ lục: Kinh phí thực hiện kế hoạch ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số: 745/QĐ-UBND  ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) 

STT Nội dung thực hiện Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(1000 

đồng) 

Thành tiền  

Chủ đầu tư 
Tổng 

 kinh phí 

(1000 đồng) 

Vốn  

NSNN 

(1000 đồng) 

Vốn  

đối ứng 

(1000 đồng) 

I 
Hỗ trợ cơ giới trong khâu làm 

đất, chăm sóc cây trồng 
      1.240.000 620.000 620.000 

 

1 
Máy đào hiệu Huynhdai Robet 

555 - 7k 
Máy 2 400.000 800.000 400.000 400.000 UBND huyện Đam Rông 

2 Máy kéo B2440 Kubota Máy 1 200.000 200.000 100.000 100.000 UBND TP. Đà Lạt 

3 Máy cày đa năng L255 Kubota Hệ thống 1 240.000 240.000 120.000 120.000 Sở Nông nghiệp và PTNT 

II 
Hỗ trợ cơ giới trong khâu chế 

biến, bảo quản sau thu hoạch 
      2.501.400 1.238.950 1.262.450 

 

1 Tủ sấy thảo dược bẳng điện Máy 1 300.000 300.000 150.000 150.000 UBND huyện Đơn Dương 

2 Máy sấy thực phẩm DQTech Máy 1 236.500 236.500 118.250 118.250 UBND huyện Di Linh 

3 Dây chuyền chế biến cà phê ướt Máy 1 144.300 144.300 72.150 72.150 UBND huyện Di Linh 

4 
Máy tách màu băng chuyền  

WESORT  
Máy 1 400.000 400.000 200.000 200.000 UBND huyện Di Linh 

5 
Máy chế biến cà phê quả tươi 

(CBQT - 01) 
Máy 4 25.150 100.600 50.300 50.300 UBND TP. Đà Lạt 

6 
Buồng sấy bơm nhiệt hạt mắc 

ca 
Hệ thống 1 423.500 423.500 200.000 223.500 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

7 
Máy sấy thăng hoa rau quả 

Mini HR-3 
Máy 2 260.150 520.300 260.150 260.150 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

8 Hệ thống rang cà phê Hệ thống 1 376.200 376.200 188.100 188.100 Sở Nông nghiệp và PTNT 

III 
Kinh phí quản lý, triển khai 

thực hiện 
      40.897 40.897   Sở Nông nghiệp và PTNT 

  Tổng cộng (1+2+3)       3.782.297 1.899.847 1.882.450  
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