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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

 

             Đức Thọ, ngày 04 tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông 

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

Theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (đợt III) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 

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

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

nhân dân tỉnh “Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông 

thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 

2020; Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh về việc Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn 

mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-

HĐND;  

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ - UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc giao kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách nông nghiệp, nông 

thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2020; Căn cứ van bản số 1386/STC - 

NSHX ngày 20/4/2020 của sở Tài chính về việc thực hiện chính sách khuyến 

khích phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND huyện 

Đức Thọ về việc Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chính sách Theo Nghị 

quyết 123/2018/NQ - HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2020; 

 Căn cứ Quyết định số 7263/QĐ-UBND-NN ngày 30/11/2020 của UBND 

huyện Đức Thọ về việc phê duyệt danh sách các hộ đạt chuẩn xay dựng, chỉnh 

trang vườn mẫu 6 tháng cuối năm 2020; 

 Xét đề nghị Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn năm 2020 (Đợt III) theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh với số tiền 820.000.000 đồng (Tám trăm hai 

mươi triệu đồng) đối các hộ có danh sách kèm theo. 



 

 Điều 2. Nguồn kinh phí được phân bổ tại Quyết định số 1184/QĐ - UBND 

ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc giao kế hoạch hỗ trợ thực hiện 

chính sách nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2020. Giao 

Phòng Tài chính - Kế hoạch phân bổ kịp thời cho các đơn vị theo đúng quy định . 

    - Giao Phòng Nông nghiệp - PTNT chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa 

phương, trong quá trình thực hiện chính sách, giám sát việc thực hiện có hiệu 

quả, đúng mục đích, đối tượng và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy 

định hiện hành. Phòng Nông nghiệp - PTNT chịu trách nhiệm duy trì việc đạt 

chuẩn vườn mẫu của các hộ theo đúng quy định của quyết định 59/2015/QĐ-

UBND ngày 13/12/2015 của HĐND tỉnh.    

Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; Trưởng các Phòng: Tài 

chính - KH, Nông nghiệp - PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch 

UBND các xã có các đối tượng được hưởng chính sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Sở Tài chính, Sở NN- PTNT;      (B/c). 

- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VP, NN, TC. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

      Trần Quang Tuấn 
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