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Quáng Trj, ngày /44 tháng 9 nàm 2021

QUYET D!NH
Phân b vn nãm 2021 thrc hin Churong trInh MTQG xây dirng nông thôn mm
(Ngun vn: Si nghip Ngân sách Truing trong)
UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG TR!
Can ci Lut T chic chInh quyn ajaphlr4'Yng ngày 19/6/2015;
Can cz' Luct Ngán sách nhà nithc ngày 25/6/2015,
Can cz Thông tw s 43/201 7/TT-BTC ngày 12/5/2017 cia Bó Tài chInh Quy
dfnh quán lj và th dyng kinh phi sy' nghip thy'c hin Chitctng trinh muc tiêu quôc
gia xáy dy'ng nóng thôn m&i giai dogn 2016-2020;
Can cfr Thông tu' sd 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 cia B5 Tài chInh v
sith dói, bó sung mót s diu cza Thông tu' so' 43/201 7/TT-BTC ngày 12/5/2017;
Can c& Quye1t djnh so' 1379/QD-7Tg ngày 02/8/2021 ca Thu tir&ng C'hInh
phi v viçc bo' sung kinh phi thu&ng xuyên thy'c hiçn Chu'ong trInh myc tiêu quôc
gia xáy dy'ng nOng thón mài nãrn 2021,
Theo c nghj cüa Chánh Van phông UBND tinh và So' Kê hogch và Dáu hr
tgi To' trInh so' 115/7Tr-SKH-KTNngày 08/9/2021.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phân b 8.970 triu dng (Tarn t)', chin tram bay mitch triu dong) tü
ngun sr nghip ngân sách Trung uang näm 2021 d thirc hin Chi.rcmg trInh miic
tiêu quc gia xây dirng nông thôn m9i trên dja bàn tinh nhi.r Phi 1iic dInh kern.
Diu 2. To chixc thrc hin:
1.S K hoach và Du ti.r:
- Thông báo huàng dn danh muc và mirc vn th di vói các ni dung do
các Si, Ban, ngành lam chü du tu;
- Chju trách nhim tng hçip và th.rc hin ch d báo cáo theo quy djnh; Phôi
hçp vOl SO Tài chInh, SO Nông nghip và Phát triên nông thôn, Van phOng Diêu
phôi nông thôn mOi tinh huOng dan, kirn tra, giám sat các dja phuong, don vi
triên khai thrc hin, dam bào vic quãn 1, sir ding kinh phi dung miic dIch, dôi
tugng theo quy djnh hin hành.
2. SO Tài chfnh:
- Thm dinh dr toán các ni dung thric h trçx theo huOng dn cüa Bô Tài
chInh tai Thông tu s 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông ti.r so
08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019;

- ChütrI, ph& hcp v9i các dan vj: S& K hoch vá Du tu, S& Nông ng1iip
và Phát triên nông thôn, Van phông Diêu phi nông thôn mi tinh, Kho bac Nba
nuOc tinh kiêm tra, hu&ig din, giám sat các dja phuang, dan vj triên khai thirc
hin dam bão vic quán 1, si'r diing kinh phi dñng miic dIch, di tuçmg theo quy
djnh hin hành; thirc hin ché d báo cáo theo quy djnh.
3. Các Sâ, ban, ngành cp tinh can cü chtrc näng, nhim viii &rcic giao, có
trách nhim to chrc kiêm tra, chi do, huâng dn các dja phi..rang, dan vi thrc hin
theo ding quy djnh.
4. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã: Thông báo hu&ng dn danh m1c vâ mirc
von cii the dôi vói các ni dung do UBND các huyn, thj xã và UBND các xà lam
chü dâu tu; Theo dâi tInh hinh, chi dao thrc hin dam báo giái ngãn von diing tiên d
và thirc hin chê d báo cáo djnh kS' theo quy djnh.
5. Các Chü du tir có ten t?i Diu 1: T chirc trin khai thrc hin Co hiu qua
các ni dung dixçic h trg t& ngun kinh phi sr nghip ngân sách Trung uang theo
hixàng dn cüa BO Tài chInh ti Thông tu s 43/2017/Tf-BTC ngày 12/5/2017 va
Thông lit s6 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019; Chju trách nhim quãn l, sii'r dicing
ngun vn ditng mvc dich, phát huy tM da hiu qua và dam báo dung quy djnh hin
hành; thrc hin giái ngân ngun v6n dung tin d và báo cáo theo quy dlnh.
Diu 3. Quyt dlnh nay có hiu lirc kê tir ngãy k9.
Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các S&: K hoach và D&u tu, Tài
chInh, Nông nghip và Phát trin nông thôn; Chánh Van phông diêu phôi Chuang
trmnh MTQG xây drng nông thôn mcii tinh; Giám dc Kho bac Nhà nuOc tinh;
ChU tjch UBND các huyn, thj xã và các Chu du tix có ten ti Diêu 1 chju trách
nhim thi hành Quy& dlnh nãy.
/
Nyi n/ian:
- Nhu Daeu 3;
- Luu: VT,

E
0
0
0

-

Xã Ha l D in h

xa

0
00

00

(1

0

0
00
0
00

UBND xã Triêu
Long

0
00

<0

Triéu Long

00

UBND xã Triêu
Do

UBND xã E-lái
Dinh
UBND xã G b
Ma i

Il)

tro trang thit bj cho cãc trung tam van hóa, th thao

N

TE xAHQI

G hi chü

Xâ thuOc phtm v i cüa C htrcmg trIn h M TQG Giãm
ngheo bn v0ng. Tuy nhiên, dày là xâ dang k2 dt
chu n näm 20 21, trong kh iha i Chtrcmg trIn h MTQG
cOn Ia i chixa duTic b tr I vn nên Mtrnddat chuAn
näm 2021.

Uu tiên các xã däng ky dat chuân nông thôn mO i
näm 2021. Dtnh m üc h trçv theo Thông tir s
08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 cüa BE Tài
chInh: 40 triu dng/trung tam van hóa xã, 40
triu dng/dim vui choi giãi trI cho nguOi già và
tré em.

Thtrc hin theo NQ s 207/NQ-HDND ngày
1 6/7/201 8 ca HDND tinh v dAu tu nãng cp Dài
truy n thanh co s i tin h Qu ang Tr j giai don 20182025 (trfrcác x thu& c phim vi cüa 02 chiwng trinh
cOn Iai)
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I-1 trçi nhm huang tâi dt chun tiêu chI san xuAt ctia
b tiêu chi huy n nông thôn mOi
KH2021 ngun von NSDP dâ bó tn 50 0 ti1u dng,
dot nay b trI 500 tniu dng d hoàn thin dij an
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Cam L

Trng cay An Xoa nguyen 1iu (xu t khu )

Xà thuc phm vi cüa Chuang trinh MTQG Giárn
ngheo bn vUng. my nhiên, dày là xâ ding k 'd?t
chun nAm 2021, trong khihal Chuong trIn h MTQ G
cOn lai chua di.rcic b tn vn nén h tro d dat chu n
nAm 2021.

Uu tiên các xa dang ky dat chuán nông thôn mói
näm 2021. Dnh m éc h trq theo Thông tw s6
08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 ella Bô Tãi
chInh: 30 triu dàng/nha van hOa thôn.

Ghi chü

0
0
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Dij an san xu t lUa hUu cci tp doàn phân bón song G ianh,
Quãng BInh (50ha)

PHAT TRIEN SAN XUAT GAN V flTA! C CAU
NGANH NONG NGHI P, CHUY EN DId Ct5 CAU
KINH TENONG THON, NANG CAOTHUNIIL P CHO
NGUThDAN
Phat trien san xuat lien ket theo chuoi gia tn va phat
triên ngành ngh nông thôn
H Ircr dr an phát trkn san xu 1 lien kIt theo chuôigiá lrj,
g n san xu t vol lieu thi sOn phiitn.
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J-hiira He thong chu-ng c t dzrcrc lieu và rn9phdm cho HTX
Dwoc Lieu Trzràng Son
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XA thu c phim vi cüa Chixccng trInh MTQG G iám
ngheo bn vung. Tuy nh ién, day là xä dang ky dtt
chuAn nàm 2021, trong kh i hal chticlng trInh MTQG
con li chtra duçic b ti-i vn nén d nghj h trq d dt
chu.n nàm 2021.
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Sâ KH&CN dimg them tr ngun von SN khoa h9c
_____________ cong nght d thtrc hin

HJirçr các HTX tham gia dan "Lta chon, hoân
thiên, nhdn róng mó hlnh HTX kiu mó'i hiéu qua tai
các dja phzroiig Irén cii rnthc giai doan 2021-2025 "
theo Quy r dznh s 1970/QD- UBND ngày 30/7/2021
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IJE tr i 1há nghim mô hlnhphát triln sOn xuât ithg dyng
a4hoa hoc cong ngh

HJ Ira He Ihng ép chanhleo cho HTX sOn xuO'I, kinh
doanh djch v và thu-crng ,nai nOng nghiëp Tan H 'ip.

g n v ri lien k& tiêu thi san phm cho các hçrp tác xà, trOng
dO:

Di.r an lien. kt phát trin chän nuoi 1cm an toàn sinh h9c t i xã
Hin Thành, Cam NghTa (lien kt v i Cong ty TNHH Ci
VNA)
Xây drng HTX kiäu inói, HTX nông nghip h091 d 3ng Co
hiu quO
H trg rnô hin h chuy n di HTX nOng nghip kiu mdi: H
trçl ngun nhãn lire hcrp tác xã (thI dim dira can b trC v lam
viêc t?i các l-ITX)
H tro thtrc h in các môhIn h san xu t, chbin, bão q uán
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vi cüa hai Chuung trinh MTQG con l?i (xä Tan Long,
Tan Lien, Tan Hop,Tan Thành)
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(chtra h trq dào tto ngh phachc1 u ng, trang
dim)

Ghi chü

cID

Chi thirc hin trên dja bàn các xã khong t huOc phm
vi cüa hai Chwng trInh MTQG cOn I i (xâ Tan Long,
Tan Lien, Tan Hçp, Tan Thành)
UBND huy n
Huang HOa

H tn ghi nhãn hiu hang hOa, ma vjch, xác lap và
thtrc thi quy n s c hiru trI tu

Ghichü

N

H Huy n Htràng HOa

0

Chi thrc hin trên dja bàn xã không thnc phm vi
cüa hal Chtr ing trInh MTQG con li (xã Triu
Nguyen)

N

0
in

UBND huy n
DakrOng

N

Huy n DakrOng

'IT XCc tin du
ttr, Thucmg mai
và Du lich tinh

\0

PHTTRIEN GIAO DV C 0 NONG THON (mua srn
thiet b! nhäm dat chuan QG mtrc d9 1)

T chIrc trtrnig bay, giâi thiu và ban san phm OCOP Quáng
Trj trên san thtrcmg m i din tü.

SCOng Thtwng

0
0
—

H frix Xáclien lhuiing mgi, thil ip h lhng lhj lrwông
gán vó lieu thu san phâin, trong do:
1-Is trçc xay drng các môhInh chu i lien kt san xu t, tiêu thy
cac san phtm OCOP, san phAm däc tnrng và san phâm chà
krc ca tinh,

SâKhoa hocvà
Cong nghê

Ke hoach von
näm 2021

0
0
—

Sâ Khoa h9c và COng ngh

UBND huy n
Cam Lô
UBND huy n
Hâi Lang
UBND thành
ph DOng Ha

UBNDhuy n
Triu Phong
UBND th xä
Quãng TrI

Chü du tir

0
0
—

Thành ph DOng Ha

I i uy n Hài Lang

Huy n Cam L

Thj xã Quàng Tn

Huy n Triu Phong

NÔI dung

0
c
—

-

0405

0
r
0

UBND xã Triéu
Tài
UBND xã Triéu
Nguyen
UBND xâ Trung
Scm

+Xä Tr iêu Tài

±Xã Triu Nguyen

+Xâ Trung Scm

0
0

UBND xã Hal
Himg
UBND xâ Vinh
Thai

'0
m

•c3

•C

+

><
1-

+Xä VTnh Thai

m

UBND x Hal
Quy

0
r

UBND xä Triêu
Hôa

m

+XTriu Hôa

Ai

UBND xä Tritu

______ 741
N

+ Xâ Trju Aj

H trçi các xã dt chuAn nông thôn mdci nãm 2020 thchCrc L
cong nhn xä dt chun nông thôn mâi, trong dO:

A

—
N

A

0
0

Truyen thong ye xay dijng NTM

UBND huy n
Gio Lin h
UBND huy n
Triêu Phong

UBND huy n
Cam Lô

K hoach vn
nàm 2021

0
N

NANG CÁO NANG LU'C, GL&M SAT, DANH ciA
TH1fC HIN CHUCNG TRINH; TRUYEN TH ÔNG yE
XAY DV NGNTM

Ma
Chinrng
trin h

0
N

-Huy n Triu Phong

-Huy n Gio Linh

-Huy n Cam L

Ni dung
b

—

0
0
N

Huy n Vinh Linh

0
N

Huy n G io Linh

0
N

Huy n I-u i
Lang

UBNDhuy n
Triu Phong
UBND huy n
1-Iãi Lang
UBNDhuy n
Gio Linh
UBND huy n
Vinh Linh

0
N

Huy n Triu Phong

sa TàichInh

0

SOTii chInh

0

SO K hoach vii DAu tir

Ke hoach von
näm 2021

0

nong thon
SàKhoach và
Du tu

Sâ Nông ngh ip
va Phát trin

L)
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BCD, Van phong diu phi chtrcing trinhMTQG XDNTM
tinh

Cong tác giám s at, dánh giá thirc hin Chuong trInh; Chi
quãn I Chtrolig trInh

H trçi bMduOng, phát trin ngun nhân Iurc HTX (4 lOp)

Truy n thông v an ninh tr t t xä hi

Truy n thông xây dirng nông thôn mâi; Ho t dng c ia Trang
thông tin din tCr n ông thôn mài tinh Quàng Trj
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H trq huy n däng k,2 dt chu n nông thôn mâi gia i
dotn 2021-2025

Theo QD I 600/QD-TTg: Kinh phi hott dng cCia Co
quan chi do Chtrcng trInh các cp a da phirong thrçcc
trIch 1,0 -1,5% ngun NSh trcr tnrc tip

Không h trçi chi phi tham q uan ngo i tinh

Tuyên truy ntrên trang thông tin din tCr nông thôn
mài, dài phát thanh truy nhInh tinh, các báo.
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