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Kính gửi:  

     - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

     - Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 2450/STC-NSHX ngày 30/6/2021 của sở Tài 

chính về việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông 

thôn, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo quyết toán kinh phí thực 

hiện chính sách với các nội dung như sau: 

I. Về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông 

thôn năm 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: 

1. Phân bổ chi tiết kế hoạch hỗ trợ 2020 theo quy định tại Nghị quyết 

số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2, 

Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh: 

Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách năm 2020 được UBND 

tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/4/2020, điều chỉnh 

tại Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 và hướng dẫn tại khoản 2, 

Điều 2, Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh, Ủy 

ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo thực hiện rà soát lại nội dung hỗ 

trợ và phân bổ chi tiết điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ chính sách năm 2020 theo 

Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 08/5/2020, Quyết định điều chỉnh 

số 1876/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 và Quyết định điều chỉnh số 3753/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020, Quyết định điều chỉnh số 1859/QĐ-UBND ngày 

31/5/2021, cụ thể: 

Tổng kinh phí thực hiện phân bổ kế hoạch hỗ trợ: 8.333.784.000 đồng.     

(Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi tư 

nghìn đồng chẵn). 

Trong đó: 

- Ngân sách tỉnh: 8.214.784.000 đồng; 



- Ngân sách huyện đối ứng hỗ trợ lò đốt rác của Hợp tác xã môi trường 

Tân Phát (hỗ trợ chuyển tiếp theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 

15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh): 119.000.000 đồng. 

2. Kết quả thực hiện chính sách năm 2020:  

UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân xây dựng mô hình thực hiện chính sách theo quy định. 

Kết quả thực hiện như sau:  

Tổng giá trị thực hiện: 8.333.784.000 đồng. 

(Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi tư 

ngàn đồng chẵn). 

Trong đó: Ngân sách tỉnh: 8.214.784.000 đồng, ngân sách huyện: 

119.000.000 đồng. Cụ thể: 

- Chính sách phát triển trồng trọt: 105.000.000 đồng; 

- Chính sách phát triển thủy sản: 142.176.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ sinh học: 155.016.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ lãi suất: 61.592.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới: 6.680.000.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ chuyển tiếp: 1.190.000.000 đồng. 

3. Kết quả phê duyệt hỗ trợ năm 2020: 

UBND huyện Nghi Xuân đã phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ chính 

sách cho các mô hình với tổng số tiền 8.333.784.000 đồng. 

(Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi tư 

ngàn đồng chẵn). 

Trong đó: Ngân sách tỉnh: 8.214.784.000 đồng, ngân sách huyện: 

119.000.000 đồng. Cụ thể: 

- Chính sách phát triển trồng trọt: 105.000.000 đồng; 

- Chính sách phát triển thủy sản: 142.176.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ sinh học: 155.016.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ lãi suất: 61.592.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới: 6.680.000.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ chuyển tiếp: 1.190.000.000 đồng. 

4. Kinh phí đã thực hiện giải ngân, thanh quyết toán: 

UBND huyện Nghi Xuân đã phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ chính 

sách cho các mô hình với tổng số tiền 8.333.784.000 đồng. 

(Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi tư 

ngàn đồng chẵn). 



Trong đó: Ngân sách tỉnh: 8.214.784.000 đồng, ngân sách huyện: 

119.000.000 đồng. Cụ thể: 

- Chính sách phát triển trồng trọt: 105.000.000 đồng; 

- Chính sách phát triển thủy sản: 142.176.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ sinh học: 155.016.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ lãi suất: 61.592.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới: 6.680.000.000 đồng; 

- Chính sách hỗ trợ chuyển tiếp: 1.190.000.000 đồng. 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

II. Về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, 

nông thôn năm 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh: UBND huyện Nghi Xuân đã ban hành quyết định phân bổ chi tiết Kế 

hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông 

thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại Quyết định số 

2840/QĐ-UBND ngày 30/7/2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân kính gửi sở Tài chính xem xét, tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

                                                                                
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các sở: Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn, Khoa học và Công nghệ; 

- Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH, NN&PTNT, TNMT, KTHT; 

- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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