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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc  

Chương trình 135, xã Khánh Long năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT, ngày 09/10/2017 của Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm 

nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ tài chính về 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-SNN ngày 21/8/2018 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai một số nội dung thực hiện hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-UBND ngyà 29 tháng 4 năm 2020  của 

UBND huyện về việc Về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp (Ngân sách Trung 

ương) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện tại Tờ trình số 257/TTr-NN&PTNT, ngày 24/8/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 

135, xã Khánh Long năm 2020, với các nội dung chính như sau: 

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 497.052.000 đồng. Trong đó: 

- Nhà nước hỗ trợ: 234.000.000 đồng, gồm: 

+  Hỗ trợ mua giống sa nhân tím: 113.980.000 đồng. 

 + Hỗ trợ Phân bón NPK hữu cơ (NPK 5.10.3+9): 77.952.000 đồng. 

+ Chi phí ban quản lý: 22.068.000 đồng.                           

           - Đối ứng của dân: 263.052.000 đồng. 
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Tổng số 04 thôn; tổng số hộ tham gia: 37 hộ, (trong đó: 24 hộ nghèo, 13 

hộ cận nghèo) với tổng diện tích là 3,045 ha. 

 (Có danh sách, dự toán chi tiết các hộ tham gia kèm theo) 

Điều 2. Giao UBND xã Khánh Long phối hợp với các phòng, đơn vị 

chuyên môn của huyện chỉ đạo thực hiện và lập các thủ tục thanh quyết toán 

nguồn vốn theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các Phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND xã Khánh 

Long và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND-UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

 - Lưu: Văn thư. 
 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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