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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 

Céng hoµ x
 héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1655/Qð-UBND             Phú Thọ, ngày 23 tháng 7 năm 2015 

 

 

quyÕt ®Þnh 
V/v ban hành cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất ngô vụ ñông năm 2015  

 
 

 uû ban nh©n d©n tØnh phó thä  
 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 23/2011/Qð-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh về 
việc hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai ñoạn 2012-2015; 

 Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh thực hiện 
ñề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững; 

Căn cứ ý kiến chỉ ñạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1672-TB/TU 
ngày 12/6/2015 về thực hiện cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất ngô vụ ñông năm 2015; 

 Căn cứ ý kiến của Thường trực HðND tỉnh tại Văn bản số 74/TT-HðND ngày 
16/6/2015 về việc thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất ngô vụ ñông năm 2015;  

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 588/SNN-
TT ngày 21/5/2015 về việc ñề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất ngô 
vụ ñông năm 2015, 

 
 

QuyÕt ®Þnh: 
 

 ðiều 1. Ban hành cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất ngô vụ ñông năm 2015  như 
sau: 

 1. Cơ chế hỗ trợ:  

a) ðối tượng, quy mô, ñịnh mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ các hộ nông dân trên ñịa bàn tỉnh (trừ các hộ dân thuộc các xã, thôn 
ñặc biệt khó khăn, an toàn khu ñã ñược hỗ trợ sản xuất ngô tại Quyết ñịnh số 
23/2011/Qð-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh) liên kết sản xuất ngô bằng 
giống ngô lai trên ñất 2 lúa với quy mô liền vùng từ 5 ha trở lên, ñịnh mức hỗ trợ: 
500.000 ñồng/ha (Hỗ trợ kinh phí mua giống).  

- Hỗ trợ công tác lựa chọn vùng, chỉ ñạo, hướng dẫn, ñôn ñốc, nghiệm thu của 
cấp xã, ñịnh mức hỗ trợ: 40.000 ñồng/ha (Hỗ trợ cho người trực tiếp thực hiện nhiệm 
vụ). 
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b) Chủng loại giống ngô lai ñược hỗ trợ: Do Sở Nông nghiệp và PTNT công 
bố. 

c) Thời vụ hỗ trợ: Vụ ñông năm 2015.  

d) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ ngân sách tỉnh. 

 ðiều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT là ñầu mối phối hợp với các ñơn vị liên quan 
triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh. 

2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh giải quyết các thủ tục cấp phát và 
thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy ñịnh.  

3. Giao UBND các huyện, thành, thị: Căn cứ các quy ñịnh, hướng dẫn của tỉnh 
về thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất ngô vụ ñông năm 2014 tiếp tục áp 
dụng ñể triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất ngô vụ ñông năm 
2015; Có trách nhiệm chỉ ñạo quản lý chặt chẽ, sử dụng ñúng mục ñích và thanh 
quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở, Thủ trưởng các 
ngành: Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc 
Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các ñơn vị liên quan căn cứ Quyết ñịnh 
thực hiện./. 

 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. Chñ tÞch 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Hoàng Công Thủy 

 


