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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:   1922 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Hà Tĩnh, ngày  24  tháng 6 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát 

triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới năm 2019  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông 

nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020; 

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc quy trình thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông 

nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 

123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1993/STC-NSHX ngày 

06/6/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích 

phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới năm 2019 

theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh, số 

tiền 239.304 triệu đồng; nguồn vốn thực hiện kế hoạch được đảm bảo từ nguồn 

chi thực hiện chính sách nông nghiệp nông thôn và nông thôn mới năm 2019 

được bố trí dự toán tại Mục X Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định 

số 3967/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh. Chi tiết theo Phụ lục 

đính kèm. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện: 

1. Các sở, ngành liên quan: 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện và kịp thời 

tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn; 

- Kịp thời hướng dẫn các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành 

liên quan đến việc thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định số 

868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh để các tổ chức, cá nhân có cơ 

sở thực hiện thống nhất. 
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2. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chi tiết 

(bao gồm nguồn kinh phí còn dư năm 2018 tại địa phương và nguồn kinh phí 

giao kế hoạch năm 2019), công khai kế hoạch hỗ trợ đến các tổ chức, cá nhân và  
tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ đúng quy định, hiệu quả; đồng thời gửi 

quyết định phê duyệt kế hoạch về Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để 

theo dõi, báo cáo theo yêu cầu. 

3. Trên cơ sở phân bổ chi tiết nội dung hỗ trợ của các sở, ngành, địa 

phương, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, 

ngành: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học 

và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:        
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS - HĐND tỉnh; 
- PVP Bùi  Khắc  Bằng; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 
- Lưu VT, TH, NL1, NL. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(đã ký) 

 

 

Đặng Quốc Khánh 
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