
 

 

 

               
PHỤ LỤC II 

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO  

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 
(Kèm theo Nghị quyết số ..../2022/NQ-HĐND 

ngày .... tháng ...... năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

1. Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ, sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ. 

2. Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến. 

Xây dựng cánh đồng lớn. 

3. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tập trung. 

4. Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm 

nghiệp, giống thủy sản. 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu 

mới, công nghệ tự động hóa và các công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển 

trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản. 

6. Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế 

phẩm sinh học. 

7. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu. 

8. Sản xuất bột giấy, giấy, bìa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu 

nông, lâm sản. 

9. Sản xuất thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm 

xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

10. Sản xuất hàng thủ công; sản phẩm văn hóa, dân tộc truyền thống. 

11. Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, công trình thủy lợi và hệ 

thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

12. Đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, 

gia cầm, tập trung, công nghiệp. 

13. Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tại nông thôn; 

thu gom xử lý chất thải làng nghề. 

14. Đầu tư chợ ở vùng nông thôn; đầu tư nhà ở cho người lao động ở vùng 

nông thôn. 

15. Sản xuất máy, thiết bị, chất phụ gia, phụ trợ phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, máy chế biến thực phẩm. 

16. Dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y ở vùng nông thôn. 

17. Dịch vụ tư vấn đầu tư, khoa học, kỹ thuật về sản xuất nông, lâm, thủy 

sản ở vùng nông thôn./. 

  

 


