
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1312/QĐ -UBND 

 

 

Kỳ Anh, ngày 25 tháng 4 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện chính sách 

 hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2022 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Thông tư số 

18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND huyện 

Kỳ Anh về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (kèm theo Văn bản 

số 22/NN ngày 14/4/2022 của phòng Nông nghiệp & PTNT). 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ số tiền 6.332.000.000 đồng (Sáu tỷ ba trăm ba mươi hai 

triệu đồng) từ nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2022 

tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND huyện Kỳ Anh  

như sau: 

- Hỗ trợ áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới 

trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm: 3.182.000.000 

đồng.  

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, thuỷ lợi nội 

đồng: 3.150.000.000 đồng.  

(Nội dung chi tiết tại phụ lục 01,02 đính kèm). 

Điều 2. Giao tổ chức thực hiện: 



 
 

- UBND các xã được cấp phát vốn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng 

nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, thanh quyết toán theo quy định 

hiện hành, đảm bảo phát huy hiệu quả. 

- Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện tư 

vấn, hướng dẫn UBND các xã áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, 

công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với các phòng ban liên 

quan chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc thực hiện 

của các đơn vị. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch giải ngân nguồn kinh phí kịp thời, đúng 

quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - 

Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNT; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và 

BVCTVN; Giám đốc Kho bạc nhà nước Kỳ Anh; Chủ tịch UBND các xã và 

Thủ trường các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Tiến Hùng 

 
 


		2022-04-25T16:53:07+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân Huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-04-25T16:53:14+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân Huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




