
Ut BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
HUY$N CAM XUYEN Dc Ip —T do —Hnh phñc 

S6:5 0 33- /QD-UBND Cam Xuyên, ngày ty  tháng 11 nàm 2019 

QUYET IMNH 
V vic phê duyt phirong an vã dy toán Thy an h trq phát trin san xut 

thuOc Chu'o'ng trInh myc tiêu quôc gia giãm nghèo bn vung 
ti xã Cam Hôa  (nguôn kinh phi nãm 2018) 

UY BAN NHAN DAN HUYEN 

Can cü Lut to chüc Chinh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; 
Can cU Quy& djnh sO 1722/QD-TTg ngày 02/9/20 16 cUa ThU Tirâng Chinh 

phU Phé duyt Chucvng trinh MTQG giàm nghèo bn v&ng giai doan  20 16-2020; 
Can cü Thông tu 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 cUa B5 Tâi chinh quy 

djnh quán 1? và sfr dvng kinh phi sv nghip thic hin Chucrng trinh Muc tiêu 
Qu'c gia giUm nghêo ben vU'ng giai do?n  20 16-2020; 

Can ci.r Thông flr 18/2017/TT-BNNPTNT ngUy 09/10/2017 cU B Nông 
nghip và PTNT Hithng dn mt s6 ni dung thi,rc hin h6 tn phát trin san 
xut, da dang hóa sinh k và dkr  an nhân ring rnô hmnh giám nghèo thuc Chuang 
tninh miic tiêu quc gia Giârn nghèo bn vüng giai doan  20 16-2020; 

Can cü Quyt dinh s 1623/QD-UBND ngày 15/6/2017 cUa UBND tinh Ha 
Tinh v vic phân bo ké ho?ch vOn tü ngân sUch Trung uang thijc hin Chuang 
tninh mic tiêu quc gia giám nghèo bn vi.Tthg nãm 2017; 

Can cU Quy& djnh sO 09/2018/QD-UBND ngày 13/3/2018 cUa UBND tinh 
Ha Tinh v vic Ban hUnh quy djnh tam  thôi v quUn 1' và sfr dvng  kinh phi sv 
nghip thçrc hin Chuang trinh mijc tiêu Quc gia GiUm nghêo bn vCrng giai 
doan 20 16-2020 trén dia bàn tinh Ha Tinh; 

Can cU QuyEt djnh sc 1249/QD-UBND ngày 02/5/2018 cUa UBND tinh HU 
Tinh v vic phân bô hoach  v6n tir ngân sUch Trung u'ang thrc hin Chuong 
truTh mvc tiêu qu& gia giUm nghêo bn vthig nãm 2018; 

Xét d nghj cUa Uy ban nhân dan xã Cam Hôa tai Ta trInh s 163/TTr-
UBND ngày 16/11/2019 v vic xin thm djnh phê duyt phuong an và dr toUn 
Dv an h trq phUt triên sUn xuAt thuc Chuong trInh mic tiêu quc gia giUrn 
nghêo bn v&ng nAm 2018 tai xa CAm Hôa và kt qua thArn djnh cUa Phông 
Nông nghip & PTNT tai  Báo cáo s 35/BC-NN&PTNT ngày 25/11/2019 ye 
viec Báo cáo két qua thAm djnh Phucing Un va Dv toán Dij Un h6 trçx phát trin 
san xut Chucmg trinh MTQG giãm nghèo b&n vithg t?i  xã CAm HOa (ngu6n 
kinh phi nãm 2018), 
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QUYET I3INH: 

Diu 1. Phê duyt phucing an và dv toán Dv an ho trg phát triên san xuât 
thuc Chucing trmnh miric tiêu quôc gia giàm nghèo bn vftng t?i xa Cm Hôa 
(nguèn kinh phi nãm 2018), gEm nh&ng nñ dung sau: 

1. Ten dir an: Dv an h trg phàt trin san xut thuôc Chuong trmnh mvc  tiêu 
quSc gia giám nghêo bn vuing tai  xã CAm Hôa (nguèn kinh phi näm 2018). 

2. ThU dAu Ui: UBNID xã CAm HOa 
3. Dja dim thyt hin: Trén dja bàn xâ Cam HOa. 
4. Th&i gian thrc hin: Qu9 IV nãm 2019 
5. Ni dung và quy mO thvc hiên: H trçi mua gitng bô, trãu, cho 21 h 

nghèo, cn nghèo, h thoát nghêo trên dja bàn các thôn QUy Hôa, Minh HOa, 
DOng HOa xã CAm HOa. 

6. Ngu6n kinh phi thirc hin (PhAn ngân sách Nba nuOc): 158,15 triu dng 
(Trong do: 158,15 triu dng dugc phân bã cho xA CAm HOa tai Quyt djnh sá 

1249/QD-UBND ngày 02/5/2018 cUa UBND tinh Ha Tinh ye vic phân bô kê 
hoach vn tü ngân sách Trung uung thrc hin Chucxng trinh myc tiêu quc gia 
giàm nghêo bn v&ng nàm 2018). 

7. Dij toán kinh phi thirc hin: 

Tong kinh phi thrc hin Dij an: 256.150.000 dng. Trong do: Ngân sách 
Nba rnràc h6 trq: 158.150.000 dng. Ci th các ni dung h6 trq nhu sau: 

+ H trq giông bô, trãu cho ht5 nghêo: 12 h x 8.000.000 ci! h =96.000.000 

dng. 

+ H tro ging bô cho 8 hO cn nghêo: 50.400.000 dng. 

+ H trçr git'ng bO cho 01 hO thoát nghèo: 4.500.000 dtng. 

+ H6 trq giông bO cho 10 hO cn nghèo: 10 hO x 6.000.000 dng/hô = 

60.000.000 dông. 

- H6 trcx kinh phi quãn 19, chi dao, tap huAn, trin khai dix an: 7.250.000 dông. 
A A . A Tong c9ng kinh phi ho trq: 158.150.000 dong. 

(BAng chfr: Mot  tram náen mwo'i 1dm trieu mOt tram nám mimi nghIn 

dng chJn,. 

(Chi tiét theo tIwyt in/nh dy tin ngtiy 10/9/2019 cña (lEND xâ COrn Hóa 
gth'i kèin) 

Diu 2. U9 ban nhân dan huyn giao: 

- Phông Tài chinh - K hoach ph6i hqp v&i phOng Nông nghip & PTNT 
huàng dn các thU tvc giâi ngân, kim tra, giám sat các hçip phAn dâu Ui và chi 
4o thrc hiOn dv an cO hiu qua. 
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TM. Ut BAN NHAN DAN 
hCUU TJCH 

TECH 

wan Thang 

- UBND xa Cam Hôa có trách nhim quán 1' và sU' dimg kinh phi dung mvc 
dIch, h thy dung d'i tuo'ng vã thijc hiên theo phwmg an vâ dv toán duac phé 
duyt. Quy& toán vn theo dung the quy djnh tãi chInh hin hành cüa Nhà nu&c. 

Diu 3. Quyk djnh có hiu 1rc 1c t& ngây ban hành. 
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Trithng các phông: Tài chinh-K 

hoch; Nông nghip & Phát trin nông thôn, Giám dc Kho bac Nhà mthc, thU 
tru&ng cáe co quan lien quan vã ChU tjch UBND xã Cm Hôa can cü Quy& djnh 

thi hanh_ 

Ncinhân: 
-Nhudiéu3; 
- Chi cuc PTNT; 
- Chü tich, Pho Chü tjch IJBND huyen phci trách; 
- Luu: VT, NN2b•e__ 

3 



• LEND HUYN CAM XUYEN 
PHONG NN vA PTNT 

CQNG HOA xA HQI CHfJ NGHIA YIT NAM 
Dc 1p — Tv do — Hnh phñc 

S6: 35 IBC-NN&PTNT Cá'mXuyên, ngày 25 thángll nãrn 2019 

BAO CÁO 
p 1 • .z 'C Ket qua tham dinh Phuvng an va Diy toan Dv  an ho trq phat trien san xuat 

thuc Chtro'ng trmnh mijc tiêu qu& gia giãm nghèo bàn vü'ng 
ti xã Cam Hôa (nguón kinh phi nãm 2018). 

Can cü Quy&t djnh s 1722/QD-flg ngày 02/9/2016 cUa Thu Tithng ChInh 
phü Phé duyêt Chuccng truth MTQG giârn nghèo b&n vttng giai doan  2016-2020; 

Can eü Thông tu 15/2017/fl-BTC ngày 15/02/2017 eüa B Tài chInh quy 
djnh quàn ly' và sü dvng  kinh phi sv nghip th?c hin Chuccng trInh Mje tiêu Qu'c 
gia giám nghèo b&n v&ng giai doan  20 16-2020; 

Can cü Thông tu 18/2017/fl-BNNPTNT ngày 09/10/2017 elm BO Nông 
nghip va PTNT Wrong dk mt s nti dung thvc hin h try phát trin san xuAt, da 
dang hOa sirth k và dii an nhân rng mô hInh giàm nghêo thuOc Chuang trmnh muc 
tiêu qu6c gia Giãm nghèo b&n vfrng giai do?n  20 16-2020; 

Can eli Quyt djnh s6 1623/QD-TJBND ngày 15/6/2017 elm UBND tinh Ha 
Tinh v vic phfin b6 ká hoach  vn tü ngãn sách Trung uong thi,rc hin Chuong 
trmnh muc tiêu quc gia giãm nghéo bn vcrng näm 2017; 

Can cü Quyt djnh s 09/2018/QD-UBND ngày 13/3/2018 elm LIBND tinh Ha 
TinE v vic Ban hành quy djnh tam  th&i v& quãn 1 và sIr ding kinh phi sr nghip 
thvc hien Chucing trInh muc tiêu Qu& gia Giãm nghèo bn vUng giai doan 2016-
2020 trén dja bàn tinh Ha Tinh; 

Can cü Quyàt djnh s 1249/QD-UBND ngày 02/5/2018 elm UBND tinh Ha 
TinE v vic phân b ká hoach vn tü ngân sách Trung uang thvc hin Chuang 
trinh mve tiêu quc gia giãm nghêo bn vthig nãm 2018; 

Xét dà nghi elm liJy ban nhân dan xã CAm HOa tai  To trInh s I 63/TTr-UBND 
ngày 16/11/2019 v& viec xin thAm djnh phé duyt phucing an, dij toán Dv an ho try 
phát trin san xuAt thuc Chuong trInh MTQG giàm nghèo bàn vUng näm 2018 và 
các h so lien quan kern theo. 

Sau khi xem xét Phông NN vâ PTNT huyên CAm Xuyên thông báo két qua 
thAm djrIh vOi các nQi dung sau: 

1. Ten diy an: Dij an h tro phát trin san xuAt thuôe Chuong trmth muc tiêu 
quc gia giâm nghêo bn vüng tai  xã CAm HOa (ngun kInh phi nàm 2018). 

2. Chü du tin UBND xà CAm Hôa 
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Lé Ngyc Ha 

3. Oja Sm thyt hiên: Trên dja bàn xã CAm Hôa. 
4. Thôi gian thirc hin: Qu' IV näm 2019 
5. Ngun kinh phi thtrc hin: H trq phát trign san xu&t da dang  hóa sinh k 

và nhãn rQng mô hmnh giàm nghêo trên dja bàn xã dac  biêt khó khàn vüng bãi ngang 
yen bin nàm 2018 tai Quy&t dinh sS 1 249/QD-IJBND ngày 02/5/2018 cüa UBND 
tinh Ha Thih v vic phân bi k hoach  vn tü ngãn sách Trung irong thvc hin 
Chircxng trInh mllc tiêu quc gia giàm nghêo bn vfrng nàm 2018. 

6. Ni dung và quy mô thiyc hin: 
- H try mua ging bô, trau, cho 21 h nghêo, cn nghêo, h thoát nghèo trên 

dja bàn cac thôn Qüy Hôa, Minh Hôa, Dông Hôa xã CAm Hôa, c11 thg: 
+ H6 trcy ging bô, trãu cho ho nghèo: 12 h x 8.000.000 d/ h =96.000.000 

dbng 

+ H6 tra ging be cho 8 h5 c3n nghèo: 50.400.000 dng. 

+ H6 trcx ging be cho 01 h thoát nghèo: 4.500.000 dông. 
+ H6 tru gi6ng bô cho 10 ho can  nghèo: 10 hO x 6.000.000 dông/h = 

60.000.000 dng. 

- trci kinh phi quàn 1', chi dao, tap huAn, trign khai dr an: 7.250.000 dông 
Tng cQng kinh phi trq: 158.150.000 dAng. 

(Bang c/il?: Mot Ithin nánz mircri 1dm 1r4€u mç5t tram nàm mwcvi nghIn &ng 
chJn). 

Tiêu chuAn mua ging trail, bô phài dam bào chAt lucxng theo Quy djnh cüa BO 

Nông nghiOp va phát trign nông thôn; Tr9ng hrcxng con gi6ng bô khi mua Mi thigu 
90kg/con. 

D& nghj Uy ban nhân dan xã cAm Hôa trén co sâ nOi  dung dA throc thm djnh, 
M chüc trign khai thuc hiOn dat  các muc tiêu d ra; str ding ngun kinh phi thvc 
hin phuong an có hiêu qua, thath quyt toán theo dung quy djnh hin hành. 

D nghi Uy ban nhãn huyên phé duyt phuang an và dv toán Dv an h6 try phát 

trjgn san xuAt, da dang hoá sith k, giàm nghêo bgn vthig trên dja bàn xâ Cam Hôa 
(ngun kinh phi nàm 2018), (co dir thào Quyt djnh kern theo). 

Noi nhân: TRU'UNG PHONG 
U ban nhân dan huyn; 
UBND xã Cam Hôa; 

-Luu:NN&PTNT. 
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