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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
QuángTri, ngàyJ_O tháng.- nám 2021

S&JS6/QD-UBND

QUYET DJNH
Diu chinh và phân b clii titk hoch vn 11am 2021
thirc hiçn Chirong tr.nh mvc tieu quoc gia xay drng nong thon moi
UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI
Can c& Lut Td ch&c chInh quyn d/aphwong ngày 19/6/2015;
Can th Nghj quylt so' 41/NQ-HDND ngày 23/7/2020 cia HDND tinh v
nhiçm vi thc hin ki hoçzch xáy dyng cci ban 6 tháng cuo'i nám 2020;
Can ct Quyt djnh sO' 736/QD-UBND ngày 31/3/202 1 cüa UBND tinh v
phán bo' kO' hogch vO'n dá'u titphát trien thtc hin Chirong trInh MTQG xáy dyng
nOng thOn mài nám 2021 (ngun vO'n: ngdn sách dja phwong);
Xét d nghj cüa Sà Ké' hogch và Ddu tu' tgi T& trinh so' 73/TTr-SKII-KTN
ngày 26/10/2020.
QUYET D!NH:
Diu 1. Di&u chinh và phân b chi tit k hoach vn näm 2021 thirc hin
Chi.icrng trInh MTQG xây dirng nông thôn mi dã &rçlc UBND tinh b tn ti Quy&
djnh s 736/QD-UBND ngày 31/3/2021 nhu Phi liic dInh kern Quyt djnh nay.
.A

Dieu 2. To chuc thrc hiçn
1. Giao S& K hoch và Du tu phi hcrp vâi Si Tài chInh và S& Nông
nghip và Phát trin nông thôn huàng dn chi tit vic thrc hin Quyt djnh nay.
2. Giao S& Nông nghip và Phát trin nông thôn chü tn, phi hcip vài các
do'n vj, dja phucrng lien quan t chrc kim tra, nghim thu Dr an m& rng lien kêt
ch bin và tiêu th san phm thüy san trén dja bàn tinh Quáng Trj ducic UBND
tinh phê duyt ti Quy& djnh st 66/QD-UBND ngày 12/01/202 và chi duqc phép
giãi ngán sau khi cong trInh hoàn thành di vào ho?t dng, san xuât, to ra san
phm dam bão mic tiêu lien kt trong san xut, tiêu thii.
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k t1r ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh; Giám d& các Sà: K hoch và Du tu, Tài
chInh, Nông nghip và Phát trin nông thôn; Giám dc Kho b?c Nhã nuâc tinh vâ
Chü tjch UBND huyn Cam L chju trách nhim thi hãnh Quyt djnh nây./
Noi nh1n
-NhuDieu3;
- Lru: VT, NTN.
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Cong ty TNHH
MTV Ngçc
Tuân Cira Tüng
UBND huy n
Cam L

Ho trçl nhân r ng mô hInh trông cay An Xoa
nguyen 1iu và chébiên xuât khâu cao An
Xoa

Chü du tir

Dii an ma r 5ng lien kIt chl biln và tiêu thy
san phám thüy san trén dja bàn tinh Quáng
Tn

Tng cng
tro thrc hiên NQ 02/201 9/NQ-HDND ye
khuyên khIch phát triên nông nghip 1rng
ditng cong ngh cao và nông nghip h&u co;
khuyên khIch lien két san xuât và tiêu thu san
phâm nông nghip trén dla bàn tinh giaidoan
2020-2025, ctjnh hrning den nàm 2030
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Ke hoch von nam
2021 theo QD s i
736/QD-UBND
ngày 31/3/2021
500

500

Diu chinh

Ke hoach
von nam
2021 san khi
diu chinh
2.000

