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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận và phân bổ hạt giống ngô, rau các  

theo nguồn hỗ trợ quốc gia 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

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

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phân bổ hạt giống ngô, rau cho các huyện, thành phố, thị xã;  

Căn cứ Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia 

xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất 

cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ; 

Xét  đề nghị của Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tiếp nhận và phân bổ 8.000 kg hạt giống Ngô HN68, 5.940 kg hạt 

giống rau (1.800 kg củ cải lá ngắn số 13; 4.140 kg cải bẹ mào gà)  (Có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

- Giao Phòng NN-PTNT chỉ đạo giám sát, Trung Tâm ƯDKHKT & 

BVCTVN huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận hạt giống và cấp phát số giống ngô, 

rau được hỗ trợ cho các địa phương, đồng thời giám sát, kiểm tra việc cấp phát hạt 

giống ngô, rau hỗ trợ cho các hộ đảm bảo theo quy định của Nhà nước. 

- Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tiếp nhận 

lượng giống nêu tại Điều 1 và khẩn trương cấp phát cho người dân đảm bảo công 

bằng, chính xác để sản xuất kịp thời vụ. 

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

 Văn phòng cấp ủy - Chính quyền huyện; Phòng: Nông nghiệp - PTNT, 

Trung tâm ƯDKHKT & BVCTVN; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT  tỉnh (B/c); 

- Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 
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