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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Quảng Nam, ngày  25  tháng  3   năm 2019 

V/v sử dụng kinh phí sự nghiệp 

thực hiện thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư; 

- Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2017; xét đề nghị của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 73/TTr-SNN&PTNT ngày 21/3/2019, UBND tỉnh 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính và các ngành liên quan rà soát, tham mưu 

UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 về quy 

định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi 

giá trị, gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề nông thôn và 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đảm bảo 

đúng quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài 

chính và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc quản lý, sử dụng nguồn 

kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới đã phân bổ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(Chương trình OCOP) theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 

30/01/2019 của Bộ Tài chính (nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 20 của Thông tư số 

43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017); đối với kinh phí bố trí từ ngân sách tỉnh cho 

Chương trình OCOP thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2834/QĐ-

UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản 

ánh bằng văn bản cho Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều 

phối nông thôn mới tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, 

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH,KTN, KTTH. 
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