
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:             /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển
 kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 35/2021/

NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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 phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh 
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 
của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà 
nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Khoản 8, 
Thông báo số 180/TB-UBND ngày 18/5/2022 và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ 
trình số 174/TTr-STC ngày 04/5/2022 và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tại Tờ trình số 71/TTr-SNN&PTNT ngày 22/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp cho UBND các huyện, thành phố và Chi cục Phát triển nông 
thôn, số tiền: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), từ nguồn chi sự nghiệp 
kinh tế ngân sách tỉnh chưa phân bổ trong dự toán năm 2022, để thực hiện mục 
tiêu hỗ trợ các chủ vườn, trang trại và để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông 
tin, tuyên truyền, hội nghị tập huấn, …, theo quy định tại Nghị quyết số 
35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, như sau:

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo)
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Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. UBND  các huyện, thành phố có tên tại Phụ lục và Chi cục Phát triển 
nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn các chủ vườn, trang trại thực hiện đầy đủ 
các thủ tục và thẩm định phê duyệt để chi tiền hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết 
định số 3361/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm quản 
lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đảm bảo đúng đối tượng, chế độ; thực 
hiện thanh, quyết toán theo quy định.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND các huyện, thành phố thực hiện 
đảm bảo đúng quy định; đồng thời, tham mưu điều chuyển, thu hồi ngân sách tỉnh 
đối với các địa phương có hồ sơ để không thực hiện giải ngân hết trong niên độ 
ngân sách 2022; đồng thời, cùng với Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm tra, 
giám sát hướng dẫn các đơn vị thanh, quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố có tên tại Phụ lục, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn 
và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu VT, KGVX, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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