
                

TỈ   ĐỒ G   I 

CỘ G  Ò  XÃ  ỘI C    G Ĩ  VIỆT   M 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc  

 

Số:              /QĐ-UBND Đồng Nai, ngày        tháng       năm  

  

QU ẾT ĐỊ   

 an hành Kế hoạch thực hiện dự án “ ỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế (Khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông 

nghiệp) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng  ai 

 

 

                TỈ   ĐỒ G   I 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC  ngày 14/02/2017 của Bộ Tài chính 

về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ 

Trưởng  Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2018-2020;  

Căn cứ  Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai;  

Căn cứ Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 

06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với các dự án 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-

2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 4234/ 

TTr-SNN ngày 21/10/2019. 

QU ẾT ĐỊ  : 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế (khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông 

nghiệp) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 1737/QĐ-UBND tỉnh ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc phê duyệt dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 

(Khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp) thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành tỉnh: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Hội Nông dân, Liên minh HTX; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn  vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, KTNS, KTN. 
(Khoa.Ktn/768.Qdhotrosanxuatgiamngheo) 

       TM.                 

    KT. C   TỊC  

    P Ó C   TỊC  

 

 

 

 

 

Võ Văn Chánh 
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