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Ut BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S& cos7 /QD-UBND

CQNG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIET NAM
DOe Ip —Tiy do —Hnh phüe
Cm Xuyên, ngày 2 ' tháng 11 nám 2019

QUYET DNH
V viêc phê duyt phu'o'ng an và dçr toán Dy an h try' phát triên san xuãt
thuOc Chirong trinh myc tiêu quôc gia giãm nghèo bn v&ng
ti xã Cam Hôa (nguôn kinh phi nãm 2017, 2018)

ut BAN NHAN DAN HUYEN
Can cit Lu4t M chitc Chinh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15;
Can cit Quyêt djnh s 1722/QD-TTg ngày 02/9/20 16 cita ThU Tuông Chinh
phil Phé duyt Chucing trInh MTQG giám nghêo bn vung giai doan 20 16-2020;
Can cit Thông Ui 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 cita B Tài chinh quy
djnh quán 19 và sir dvng kinh phi v nghip thic hien Chuang trInh Myc tiêu
Qu6c gia giám nghêo ben ving giai doçmn 2016-2020;
Can cit Thông tu' 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 cii Bô Nông
nghip và PTNT Hithng dn rnt sS ni dung thirc hin h trçl phát trin san
xuAt, da d?ng hóa sinh ké vâ d? an nhân rng mô hinh giárn nghèo thuc Chuang
trinh myc tiêu quOc gia Giám nghêo bn vitng giai don 20 16-2020;
Can cit QuyM djnh so 1623/QD-UBND ngày 15/6/20 17 cUa UBND tinh Ha
linh v& vic phân b ké hoach v6n tir ngãn sách Trung uong thvc hin Chuang
trInh myc tiêu qu6c gia giám nghèo bn v&ng nãm 2017;
Can cIt Quyêt djnh so 09/2018/QD-UBND ngây 13/3/2018 cUa UBND tinh
Ha Tinh v vic Ban hành quy djnh tam th&i v quàn 19 và sit dung kinh phi sir
nghip thirc hin Chuong trinh myc tiêu Quc gia Giám nghêo bn vfl'ng giai
doan 20 16-2020 trén dja ban tinh Ha Tinh;
Can cit Quyk dinh s 2680/QD-UBND ngày 10/7/2017 cUa UBND huyn
CAm Xuyên v vic phân b6 ngun van thirc hin H trg phát trin san xuAt da
dang hOa sinh ká va nhân rng mO hinh giãm nghèo trén dja bàn xã dc bit khó
khán vUng bãi ngang yen bin nãm 2017;
Can cit QuyM djnh sO 1249/QD-UBND ngày 02/5/20 18 ciia UBND tinh Ha
Tinh v vic phân ba k hoach vn tü ngân sách Trung uong thçrc hin Chuang
trmnh myc tiêu quac gia giárn nghèo bn v&ng nãm 2018;
Can cit Quyêt djnh s6 3198/QD-UBND ngãy 22/8/2017 vã QD so
3608/QD-UBND ngây 26/9/20 17 cUa UBND huyên Cam Xuyën ye vic bô sung
tm cAp có myc tiêu näm 2017 cho các xã;
Xét d nghj cUa Uy ban nhân dan xã CAm Hôa tai To trinh s 162/TTrUBNID ngày 16/11/2019 v vic xin thAm djnh phé duyt phuong an và dv toán
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D? an h6 try phát trin san xuAt thuôc Chuung tdnh miic tiêu quc gia giãm
nghêo bn vitng nãm 2017, 2018 tçui xA CAm Hôa và kt qua thAm djnh cUa
Phông Nông nghiêp & PTNT tai Bão cáo st 34/BC-NN&PTNT ngày
25/11/20 19 v vic Báo cáo kM qua thAm djnh Phucing an và x toán Dij an h
tro phát trin san xuAt Chuong trmnh MTQG giãm nghêo ben vU'ng tai xâ Cam
Hôa (ngun kinh phi näm 2017, 2018),
QUVET DINH:
Diu 1. Phé duyt phuong an và dij toán Dv an h6 try phát trin san xuAt
thuc Chircing trinh mwc tiêu qu6c gia giám nghèo bn v&ng tai xâ CAm Hôa
(ngun kinh phi näm 2017, 2018), gEm nh&ng n'i dung sau:
1. Ten dv an: Dv an h6 try phát trin san xuAt thuOc Chirong trinh muc tiêu
quéic gia giàm nghêo ben vttng tai xA CAm Hôa (ngun kinh phi näm 2017,
2018).
2. Chü dAu tu: UBND xã CAm Hôa
3. Dja dim thic hin: Trén dja bàn xâ Cam Hôa.
4. Thôi gian thvc hin: Qu IV nãm 2019
5. Noi dung và quy mô thvc hin: H6 try mua ging bô va gá, 33 h nghèo,
cn nghèo, h thoát nghêo trên dja bàn các thôn Phü Hôa, M5' 1-Iôa, Dai Hôa xa
CAm Hôa.
6. Ngun kinh phi thirc hin (PhAn ngân sách Nhà nuóc): 194,7 triêu dng
(Trong do: 89,9 triu dng diryc phân b cho xa CAm HOa tai Quyt dinh s
2680/QD-UBND ngày 10/7/20 17 cüa UBND huyn CAm Xuyên v H6 try phát
trin san xuAt da dng hóa sinh k và nhân rng mô hInh giàm nghèo trén dja bàn
xa dc bit khó khãn vüng bâi ngang yen bMn näm 2017 vá 104,8 triu dè'ng
duyc phãn bè cho xa CAm HOa tai QuyM dinh s 1249/QD-UBND ngày
02/5/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh ye vic phân b6 k hoach vn tü ngân sách
Trung ucrng thrc hin Chuo'ng trInh myc tiêu qu6c gia giàm nghêo ben vUng
nãm 2018).
7. Dr toán kinh phi thrc hin:
Tong kinh phi tkrc hin Dir an: 383.100.000 dãng. Trong dO: Ngân sách
Nhà nuOc M try: 194.700.000 dng. Cu th cac ni dung ho try nhu sau:
+ H try ging bô cho 7 h nghêo: 7 ho x 8.000.000 d/ h 56.000.000
dng
+ H try ging bO cho 11 hO can nghéo: 11 h x 6.000.000 dông/ h =
66.000.000 dng.
+ H try ging bô cho 2 hO cn nghèo: 2 hO nghêo x 6.800.000 dèng/h =
13.600.000 dng.
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+ H6 try giing bô cho 2 h thoát nghêo: 2 h x 4.800.000 dông/hô =
9.600.000 dbng.
+ H6 try gicng gã cho 11 h cn nghêo vã thoát nghèo: 11 h x 4.500.000
dngfh = 49.500.000 dEng
A

p

A

Tong c9ng kinh phi ho trq: 194.700.000 dong.
(Bang chit: Mjit tram chin mu'cri bJn tr4u nàm tram nghIn dng4).
(Chi tiét theo thuyt rninh c/u' an ngày 20/8/2019 cila UBND xd Ccrn Hóa
g&i kern)
Diu 2. U' ban nhân dan huyn giao:
- Phông Tài chInh - K hoch ph& hyp vâi phông Nông nghip & PTNT
huOng dn các this tc giái ngân, kim tra, giám sat cac hyp phAn dâu ur va chi
dao thvc hin dv an có hiu qua.
- UBND xã Cam HOa có trách nhim quán I' vâ dyng kinh phi dung muc
dich, h6 try dung dôi tuyng vã thijc hin theo phuang an va dir toán duyc phé
duyt. QuyM toán von theo dUng các quy djnh tài chinh hin hành cilia Nba nuôc.
Diu 3. Quyt dinh cO hiu ly'c k tilt ngày ban hãnh.
Chánh Van phOng HDND-UBND huyn, TruOng các phOng: Tâi chInh-K
hoach; NOng nghip & Phát trin nOng thôn, Giám d6c Kho bac Nhà rnrâc, thU
truàng các cci quan lien quan và ChU tjch UBND xã Cam Hôa can ct QuyM djnh
thi
sfr

Nolnhân:
- Nhir diêu 3;
- Chi cue PTNT;
- ChU tjch, Pho 0th tich IJBND huyên phi trách;
- Luu: VT, NN2b.
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UBND HUYN CAM XUYEN
PHONG NN vA PTNT
S6: 34 /BC-NN&PTNT

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
DQc Ip — Ty do — ll4nh phñc
CdmXuyen, ngây 25 thángll nàm 2019

BAO CÁO
X
•
A
Ket qua tham dtnh Phu'o'ng an va Dy toan Diy •an ho
trq phat tnen san xuat
thuc Chuo'ng trmnh mçic tiêu quik gia giãm nghèo bn vfl'ng
ti xã Cm Hôa (nguin kinh phi nàm 2017, 2018).
A

Can ci QuyM djnh so 1722/QD-TTg ngày 02/9/20 16 cüa ThU Tuxàng ChInh
phU Phé duyt Chuung trinh MTQG giãm nghèo bn v&ng giai doan 20 16-2020;
Can cü Thông tu 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 cUa B Tài chinh quy
djnh quàn 1' và sü dçing kinh phi sir nghip thvc hin Chuong trInh Mvc tiêu Quèic
gia giám nghêo bn vttng giai don 20 16-2020;
Can cü Thông tu 18/2 017/TT-BNNPTNT ngãy 09/10/2017 cUa B Nông
nghip và PTNT Huó'ng dn m't sO ni dung thçrc hin h trçr phát trin san xuAt, da
dng hóa sinh ké và dr an nhân rng mô hinh giãm nghêo thuc Chucrng trmnh muc
tiêu qu6c gia Giám nghèo bn vüng giai doan 20 16-2020;
Can cit Quy& djnh s 1623/QD-UBND ngày 15/6/2017 cUa UBND tinh Ha
TTnh v vic phân b k ho?ch vt&n tir ngân sách Trung wing tkrc hiên Chuang
trmnh myc tiêu quc gia giãm nghêo bn vtthg näm 2017;
Can cit Quy& djnh sti 09/2 018/QD-UBND ngày 13/3/2018 cUa UBND tinh Ha
Tinh v vic Ban hành quy djnh tam thôi ye quàn I? và sit dvng kinh phi sr nghip
th?c hin Chuong trInh myc tiêu Qu6c gia Giám nghêo b&n vüng giai doan 20162020 trén dja bàn tinh Ha Tinh;
Can cit Quy& dinh s 2680/QD-UBND ngày 10/7/2017 cUa UBNID huyên
Cam Xuyên ye vic phân bO ngu& v6n thi,rc hin H tro phát triOn san xut da dang
hóa sinh k va nhân rng rno hlnh giàm nghèo trên dja bàn xã dc bit khó than
vUng bai ngang yen bin nãm 2017;
Can cit Quyt djnh sá 3198/QD-UBND ngày 22/8/2017 và QD s 3608/QDUBND ngày 26/ 9/2 017 cUa UBND huyn dm Xuyên ye vic bã sung trq cAp có
muc tiêu näm 2017 cho các xa;
Can cit Quyk djnh só 1249/QD-UBND ngáy 02/5/2018 cUa UBND tinh Ha
Tinh v& vic phãn b k hoach vn tit ngân sách Trung wing thçrc hin Chucing
trinh mvc tiéu quc'c gia giám nghêo bn vftng nãm 2018;
I

Xét d nghj cüa lily ban nhân dan xã Cm HOa tai To trinh s I 62/TTr-UBND
ngày 16/11/2019 v vic xin thAm djnh phé duyt phucing an, ci? toán Dv an ho trç
phát trin san xuAt thucc Chu'ang trInh MTQG giàm nghéo bn vU'ng nAm 2017,
2018 và các h sci lien quan kern theo.
Sau khi xem xét Phông NM và PTNT huyn Cm Xuyên thông báo k& qua
thrn djnh vOi các ni dung sau:
1. Ten diy an: Dv an h6 trçc phát trin san xuAt thuOc Chucmg trInh mvc tiêu
qu6c gia giám nghèo ben vutng ti xã CAm Hôa (nguèrn kinh phi nàm 2017, 2018).
2. Chü du ttr: UBND xâ CAm Hôa
3. Da dim thiyc hin: Trên dja bàn xã CAm Hôa.
4. Thb'i gian thiyc hin: Qu - IV nàm 2019
5. Nguiin kinh phi thiyc hin: H6 trci phát trin san xuAt cia dng boa sinh k
và nhân rng mô hmnh giàm nghêo trên dja bàn xá clac bit khO khãn vüng bâi ngang
yen bin näm 2017, 2018 t?i Quyt djnh s 2680/QD-UBNID ngày 10/7/2017 cüa
UBND huyn CAm Xuyên và tai Quyt djnh s6 1249/QD-UBND ngày 02/5/2018
cüa UBNID tinh Ha Tinh v vic phân b6 k hoach v6n tO ngan sách Trung uong
thvc hin Chwing trinh mvc tiêu quc gia giàm nghêo bn vüng nàm 2018.
6. Ni dung vã quy mô thic hiên:
- H trq mua ging bO, trâu, gà cho 33 ho nghèo, can nghêo, hO thoát nghêo
trên dja bàn the thôn Phü HOa, M Hôa, Dai Hôa xã CAm HOa, cv th&
+ H trç' ging bO cho 7 h nghêo: 7 h x 8.000.000 d/ ho =56.000.000 d6ng
+ H trg ging bô cho 11 h cn nghêo: 11 h x 6.000.000 dhng/ ho =
66.000.000 £ng.
+ H trçx ging bô cho 2 hO cn nghêo: 2 hO nghêo x 6.800.000 dng/h =
13.600.000 dông.
+ H6 trçx ging bô cho 2 hO thoat nghêo: 2 hO x 4.800.000 (Mng/h = 9.600.000
dông.
+ H trq ging gà cho 11 h cn nghèo và thoat nghêo: 11 h x 4.500.000
dng/h = 49.500.000 (Mng
Tong cong kinh phi h trq: 194.700.000 (Mug.
(Bang chic: M(It tram chin mmxi bJn tr&u nàm tram nghmn eMng).
Tiêu chuAn mua ging trâu, bô, gà phài dam bào chAt hiqng theo Quy djnh efia
BO Nông nghip và phat trik nông thôn; già gà ging là giá tam tInh, chU dAu tu
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truOc khi k hçip dèng phái thArn djnh giá tai co quan cô thãm quyn. Trpng liiçing
eon giMg bô khi mua Mi thiu 90kg/Con.
D nghi fJy ban nhân dan xä CAm Hôa trên Co s& n'i dung dä thrcic thAm djnh,

th chüc trin khai thvc hin

dat CaC myc tiêu d ra; sü dvng ngun kinh phi thiyc
hiên phuong an có hiu qua, thanh quyt toãn theo dUng quy djnh hin hành.

D nghi Uy ban nhân huyên phé duyt phucrng an và dv toán Dirt an M trq phát
trin san xu&t, da dang boa sinh , giám nghêo bn v&ng trén dja bàn xä CAm Hôa
(ngun kinh phi nàm 2017, 2018), (có dv thào Quyt dinh kern theo).
Noi nhãn:

TRUONG PHONG

- US' ban nhân dan huyn;
- UBND xA Cam 1-lOa;
- Luu: NN & PTNT.

Lê Ngyc Ha
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