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KE HO4LCH 

Triên khai vin dEng xãy diyng Qu5' ho trçr nông dan 

huyn Bc So'n nàm 2020 

Thirc hin Quyt djnh 1228/QD-UBND, ngây 28/8/2012 cüa ThJy ban nhân 
dan tinh Lang San ye vic phê duyt D an "DM mi và nâng cao hiu qua hot 
dng cüa Qu ho trV nông dan giai don 2011 — 2020". 

Ban vn dng Qu ho trg nông dan huyn BAc San xây drng K hotch 
triên khai vn dng dóng gop xây dirng Qu5 h trçY nông dan nàrn 2020 nhu sau: 

I- MuC  BfdH, YEU CAU 

1. Tiêp tVc  to chirc triên khai thirc hin t& các chü truong, chInh sách cña 
Bang, pháp 1ut cüa Nhà nuc ye xây drng "Qu9 h trçY nông dan", d to ra 
nguOn hrc nhàrn M try' nông dan yuan len phát triên san xut, kinh doanh, nâng 
cao dèi sOng, gop phân c11ng Bang h, chInh quyên các cap thiyc hin t& han 
giñp giãm nghèo ben vng, xây dirng 1irc lugng nông dan tth thânh ca si chIrih 
trj vüng chàc càa Bang và Nhà nuó'c. 

2. Qu M try' nông dan hot dng không vi miic tiêu igi nhun. Qu hot 
dng theo Diêu 1 "Qu hOtrci nông dan" và Thông tu huóng dn cüa B Tài 
chInh, tçr chu trách nhiin ye hot ding truóc pháp 1ut và báo toàn nguôn von. 

3. Cong tác 4n dng xây di'ng Qu5 h try' nông dan phâi duy'c thirc hin 
dOng b, tuyên truyên rng lthãp; Ban vn dt5ng Qu ho try' nông dan huyn dê 
ngh thu truó'ng các Ca quan, dun vj, trung hyc, doanh nghip, lãnlTl do các dan 
vj lirc luy'ng vu trang và lAnh do cap u, chInh quyên các cap tilt huyn den các 
xà, th trân: Tuyên truyên 4n dng den tat cá di ngü can b, cong chirc, viên 
chirc, can b chiên s' trong dan vj mIrth, doanh nghip, nhà hâo tarn và toàn dan 
du'çrc bit và hu'mg 1rng tharn gia dóng gop dê cUC 4n dng dt ket qua cao. 

II- MUC TIEU vA NHI1M VU CIJ THE 

1. Nguôn1t'c 

Tip tVc  d xut trIch ngun ngân sách cüa huyn hang näm d b sung 
cho Qu h try' nông dan theo Be an "Dôi mó'i và nâng cao hiu qua hot dng 
cüa Qu ho try' nông dan giai don 2012 — 2020" dã duy'c Uy ban nhân dan tinh 
phe duyt ti Quyêt djnh sO 122 8/QED-UBND, ngây 28/8/2012. Vn dng quyên 
gop üng h tilt các t chirc, cá nhân. Mic tieu Qu ho nông dan huyn phân dâu 
tang truô'ng tilt 10% tr& len so vói sO van dng ciling kST nãm tru'ó'c. 
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2. Bôi tuçrng vã phtm vi vn dng 

Bao grn can b, cong chirc, viên chrc nhà nuâc, can b chin s5 lirc 
lu'gng vu trang, các tO chirc chInh trj - xã hi, to chirc xã hi, các doanh nghip, 
các nhà hào tam, các h gia dInh nông nghip, phi nOng nghip trén da bàn 
huyn. 

3. Mfrc vn dng dóng gop üng h 

- Di vói các çá nhân là can b, cOng chirc, viên chüc ñhà nu'ó'c, 1irc lu'cing 
vu trang dOng trên da bàn huyn dóng gop trên tinE than tçr nguyen mxc dóng 
tr 50.000 dOng trô' lên/nguèi. 

- Di vói các doanh nghip, các nhà hão tarn dóng gop theo khâ näng. 

- Di vi h gia dInh thj trn nên üng h tr 20.000 dng tr& len. 

- Di vi h gia dInh nông thOn nên üng h tr 10.000 dng tr& len. 

4. Hlnh thirc xây di'ng Qu 

Ban 4n dng xây di'ng Qu h trcY nOng dan huyn Bäc So'n trân tr9ng 
tiêp nhn sir dóng gop, üng h Qu ho trg nông dan näm 2020. Giao Hi NOng 
dan huyn là Ca quan ThuOng tric ci1a Ban 4n dng cap huyn triên khai K 
hoch 4n dng den các ca quan, don vj; thu tru&ng các Ca quan, dan vj 4n 
dng can b, cOng chcrc, viên chirc trong ca quan, dan v rnInh, các doanh 
nghip, nhà hào tam và nhân dan trên dja bàn üng h Qu h trg nông dan. 
Nguôn Qu thu dugc cüa các co quan, dan vj np ye Ban 4n dng Qu9 hO trçi 
nOng dan huyn (qua co' quan thzthng try'c Qu9 là Hi Nóng dan huyn Bác Scm) 
hoc np trirc tiêp vào Tài khoàn tiên glri sO 1000007053072552 ti Ngân hang 
ChInh sách xä hi huyn Bãc San. 

III. TO CHtC THIJ'C HIN 

1. ThOi gian triên khai cuOc  4n dng bt du tr tháng 3 den 31/10/2020. 

2. Ban 4n dng Qu5 h trçi nông dan thuông xuyên tham rnuu cho cap üy 
Dàng dê tang cuô'ng sir länh do cüa Dáng trong cOng tác xây d1rng Qu, Ban 
4n dng Qu', Hi Nông dan cung cap day rnnh cong tác tuyên truyên mic 
dIch, nghia cua cuc 4n dng xây dçrng Qu' hO tr nOng dan den tat cã mci 
tang 1p nhân dan, cac ca quan, dan v, doanh nghip trên da bàn huyn. Phôi 
hgp tOt vói các co qüan thông tin di chüng thng xuyên tuyên truyên phô biên 
ni dung chü truang cuc vn dng dê rn,i tO chirc, cá nhân thuc mi thành 
phn kinh tê, toàn the can b, nhân dan t1r nguyen üng h xây dirng Qu' h tr 
nOng dan. 

3. xay dçrng các hInh thuc 4n dng tuyên truyn cn phài da dng, phong 
phu phü hcp vOi t'rng dja bàn dê phát huy cao nEat ni içrc, tinE than tu'ang than, 
tuang ái cüa các giai cap, các tang lap cña toàn xA hi üng h xây drng "Qu' ho 
trçi nOng dan". 
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4. Cui näm Ban 4n dng Qu (Hi Nóng dan huyn - cc' quan thzthng 
try'c,) së có thông báo chi tiêt kêt qua v.n dng duc den tirng co' quan, dan vi 
trên dia bàn. 

5. Cuôc vn dng xây dirng "Qu h trçi nông dan" là mt chü truo'ng rt 
dung dan cüa Dâng, Nhà niróc, có nghia chInh trj, kinh té, xã hi. VI 4y cuc 
van dông xây dçrng Qu ho trg nông dan là nhirn vi cüa các cap üy Dâng, 
chInh quyên, Mt trn To quôc và các doàn the nhân dan, c1ia các cap, các 
ngânh. Cong tác tuyên truyên vn dng xây dirng Qu ho trg nông dan phâi 
di,rcic chi tr9ng thu'mg xuyên lien tiic và lâu dài. VI 4y Ban 4n dng Qu h 
trg nông dan huyn Bàc So'n dê ngh thu trung các Ca quan, ban, ngành, các 
dan vi luc luong vu trang trên dja bàn huyn, các xã, th trân, cap üy, chInE 
quyn ca s quan tarn chi do de cuc vn dng xây dirng Qu ho trg nông dan 
näm 2020 dt ket qua cao nhât./. 

Nainhân:  
- Hi Nông dan tinh, 
- TT Huyên üy, 
- TT HDND huyên, 
- UBND huyn, 
- Các thành viên BVD, 
- Các c quan, dGn vj, doanh 
nghip trên dja bàn huyn, 
- Dãng üy cac xâ, thj tràn, 
- Các trung hçc, 
- HND các xä, thj trân, 
- Lu'u: VT, BVD. 

TRU'O'NG BAN DAN VN 
kiêm 

TRUO'NG BAN ViN DQNG 
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