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UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE

Can cir Lu.t T chüc chInh quyn dja phuimg ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Cn ci'r Thông tu' s 18/201 7/TF-BNNPTNT ngày 09/10/2017 cüa B Nông
nghip&PTNT ye Hurng dan mt so ni dung thrc hin h trçy phát triên san xuât, da
dtng hóa sinh kê và dir an nhân rng mô hmnh giãm nghèo thuc Chuang trInh mvc
tiêu quôc gia giâm nghèo ben v1rng giai doin 2016-2020;
Can cir Nghj Quyt s 11 1/2018/QD-UBND ngày 13/7/2018 cüa HDND
tinh Quãng Ninh ye vic Quy djnh mirc chi h trV các dr an phát triên san xuât, da
dtng hóa sinh kê và nhân rng mô hInh giãm nghèo trên dja bàn tinh Quàng Ninh,
giai doan 20 18-2020;
Can cü Quyt djnh s 3366/QD-UBND ngày 28/12/20 18 cüa UBND huyn Ba
Chê ye vic phân bô chi tiêt kê ho.ch dâu tu cong näm 2019;
Xét d nghj cüa PhOng Nông nghip&PTNT ti Th trInh
NN&PTNT ngày 25/9/20 19,

so:

6O/Tr-

QUYET D4NH:
Diu 1. Phé duyt Di,r an H trq chän nuôi bô phát triên san xut, da dng hóa
sinh kê näm 2019 xã Lixong MOng, gOm các ni dung nhu sau:
1.Ten Dir an: H trçl chän nuôi bô phát trin san xut, da dng hóa sinh k näm
2019 xa Luong Mông (dcit 2).
2. Don vj thrc hin d? an - Chü d.0 tu': UBND xa Luong Mông.
3. Dja dim thirc hin dir an: Ti xã Luong Mông.
4. Quy mô dir an: oi con.
5. S h tham gia d an: 01 h gia dInh (Dng Van Dirc — Thôn Khe Nfà, xa
Luo'ng Mông) thuc din h cn nghèo.
6. Tong kinh phi dir an: 29.100.000 dng. Trong do:
+ VnChuong trmnh mvc tiêu quc gia, giâm nghèo bn vng näm 2019, h
15.000.000 dông (muñ nãmtriu dông).

trG:

+ NgiRñ san xu.t d& 1rng (bang cong lao dng, các ni dung can thiét khác):
14.100.000 dông.
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7. Mirc h trçl: Theo quy djnh tai Nghj Quyt s 111/2018/QD-UBND ngày
13/7/20 18 cüa HDNID tinh Quãng Ninh.
8. Các ni dung khác: Thng nht vi ni dung dir an kern theo.
Diu 2. Giao UBND xã Lung Mông t chüc trin khai thirc hin Dr an.
Quân 1, si.'r diing, thanh quyêt toán nguôn von duçic giao theo quy djnh hin hành;
Báo cáo kêt qua thirc hin ye Phông Dan tc (cG quan thumg trirc Chrnmg trInh
135 huyn), Phông Tài chInh - KH, Phông Nông nghip&PTNT.
Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hânh tr ngây k.
Các ông (bà) Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Trithng phông Nông
nghip&PTNT, Truâng phông Tài chInh-Kê hoch, Truàng phông Dan tc, Giárn
doe Kho bac Nhà nuâc Ba Chê, Chü tch UBND xa4uaig Mông và Thu tnthng
các dcn vi có lien quan can cü Quyêt dnh thi hành.L
Noi nhân:
- Nhix Diêu 3 (T/hién);
- TT.HU, HDND huyn (B/cáo);
- CT, các PCT UBND huyn;
- Lixu: VT, NN
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