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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) đợt 1 năm 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND
tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn
và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020; Quyết
định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn quy
trình thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ
chế xây dựng nông thôn mới;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1932/STC-NSHX ngày
28/5/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương, số tiền: 8.006.244.000
đồng (Tám tỷ, không trăm linh sáu triệu, hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) để
thực hiện chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm
2019 (đợt 1); Kinh phí hỗ trợ được bố trí dự toán tại Quyết định số 3967/QĐUBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi và
phân bổ ngân sách năm 2019 và được giao kế hoạch hỗ trợ tại Quyết định số
1922/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh vốn thực hiện chính sách
khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn
mới năm 2019.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Các tổ chức, các nhân có sản phẩm được hỗ trợ thực hiện đầy đủ hồ sơ
theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày
26/3/2019 của UBND tỉnh.
Các địa phương có liên quan chịu trách nhiệm: Hướng dẫn cụ thể cho tổ
chức, cá nhân có sản phẩm được hỗ trợ lập hồ sơ theo đúng quy định nêu trên;

quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích; Thực hiện thanh,
quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.
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:
Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công
thương, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Thủ trưởng các ngành liên
quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này ./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- Phó VP UBND tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu VT, NL3.
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