
TM. U'' BAN NEIAN D 
CHU TICH 

öVanlltrng 

ui BAN NHAI DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGIJIA VIT NAM 
TINH QUANG TM Dc 1p - Tr do -  Hnh phic 

So:  .U.IA6  /QD-TJBND QuángTrf, ngày-tháng  8näm 2020 

QUYET DN1I 
V/v Ho trç' kinh phi cho Hi Nông  dan tinh 

u'c BAN NfHAN DAN TfrH QUANG Tifi 

Can ci Ludt Td chz'rc chInh quyn dia phzeong ngày 19/6/2015, 

Can c& Lut Ngdn sách nhà nu'ác ngày 25/6/2015, 

Can czc Nghi quyt sc 02/2019/NQ-HDND ngay 20/7/2017 cja HDND tinh 
Quáng Tn ye Khuyên khIch phát tHen nông nghip tng dung cong nghq cao và nOng 
nghiêp hifu co; khuyên khIch lien kêt san xuát và lieu thu sánpham nOng nghip lrên 
dja bàn tinh Qudng Trj giai doQn 2020 - 2025, din/i hu'óng den nám 2030, 

Theo d ngh/ caa Sà Tài chInh t1i To trInh s 282L'Tfr-STC ngày 19/8/2020. 

QUYET DINU: 

Diu 1. TrIch ngân sich tinh tir ngun kinh phi các doanh nghip M trq 
phc vi tái Co câu san xuat nông - lam nghip (ing hO do sr cô môi trung biên 
nAm 2016): 500.000.000 dông (Näm tram Zr/eu dong) bô trI cho HOi  Nông dan 
tinh thrc hiên mô hInh nuoi ca chinh hoa cong ngh cao theo chuôi giá trj ti x 
Gio Quang, huyen  Gio Linh. 

Diu 2. So Tái chInh huOng dn chi ti& vic thrc hin Quyt dinh nay. 
HOi NOng dan tinh hoàn chinh các ho so, thU ti1c theo quy djnh tai  khoán 

2, Diêu 5 Nghj quyêt so 02/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cUa FIDND tinh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc kE tir ngày k. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dôc SO Tài chInE, Giám dôc Kho 

bac Nha nuOc tinh, Chc tjch HOi  NOng dan tinh và ThU twang các ngành lien 
quan chju trách nhim thi hãnh Quyêt djnh nay./.' 

No'i nhn: 
-NhuDiu 3; 
-Luu:VTTM, 
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