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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

Số: 251 /UBND-NN 

V/v thực hiện chính sách theo 

Nghị quyết số 123/2018/NQ-

HĐND ngày 13/12/2018 của 

HĐND tỉnh năm 2020 

         Hương Khê, ngày 17 tháng 02 năm 2020 

     

                        Kính gửi:  

              - Trưởng các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển  

                                           nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ Tầng,     

                                           Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối NTM;  

                                        - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

    

 Thực hiện Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông 

nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2019-2020, Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện Nghị quyết số 

123/2018/NQ-HĐND; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

 - Tiếp tục tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến tận người dân về chính sách 

của Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh, Quyết 

định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh, đồng thời tăng cường đôn 

đốc, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 

123/2018/NQ-HĐND năm 2020 trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình, 

hoàn thành theo đúng thời gian quy định. 

- Thành lập Đoàn công tác để tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện của các đối 

tượng; hướng dẫn các đối tượng xây dựng hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định; lập 

tờ trình đề nghị hỗ trợ, kèm theo 04 bộ hồ sơ/đối tượng gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đợt 1 trước ngày 30/5 và đợt 2 trước 

ngày 30/9; riêng đối với chính sách hỗ trợ lãi suất, định kỳ hàng quý UBND cấp xã 

tổng hợp danh sách đối tượng được hỗ trợ gửi trước ngày 07 tháng đầu của quý sau.  

- Căn cứ Quyết định phê duyệt hỗ trợ của UBND huyện, UBND các xã, thị 

trấn có trách nhiệm niêm yết công khai tại các hội quán thôn và trụ sở xã kết quả 

phê duyệt các đối tượng được hỗ trợ trong vòng 05 ngày (theo mẫu biên bản niêm 
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yết, kết thúc niêm yết kèm theo) và làm thủ tục thanh toán trực tiếp cho các đối 

tượng được hỗ trợ theo quy định sau thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc niêm yết.  

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính 

sách; kiểm tra đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chính sách của đơn vị gửi UBND 

huyện và các phòng, ngành, đơn vị liên quan theo quy định. Kịp thời báo cáo UBND 

huyện để có giải pháp xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách, trục lợi 

chính sách gây mất ổn định tình hình chính trị trên địa bàn (nếu có). 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn 

thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến quy định tại 

Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, cơ chế hỗ trợ xi măng làm kênh mương 

nội đồng theo quy định tại khoản 3, Điều 21; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 

lãi suất quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18; kinh phí thực hiện lắp đặt thiết bị 

xử lý nước sinh hoạt quy định tại khoản 4, Điều 19, Nghị quyết số 123/2018/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tập huấn 

Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, xong trước ngày 30/3/2020. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng nghiệm thu huyện, thực hiện 

kiểm tra, nghiệm thu; tham mưu Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện cho các 

đối tượng thuộc huyện quản lý.  

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính 

sách; kiểm tra đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chính sách của các xã, thị trấn gửi 

UBND tỉnh và các sở ngành liên quan theo quy định.  

3. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện: 

-  Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn 

thực hiện chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm quy định tại Điều 

10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới quy định 

tại Điều 19 (trừ khoản 4, Điều 19) Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh;  

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính 

sách; kiểm tra đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chính sách thuộc lĩnh vực phụ 

trách của các xã, thị trấn gửi HĐNT huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các 

sở ngành liên quan theo quy định.  

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:   

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn 

thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn quy định tại Điều 14, 
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Điều 15; hỗ trợ phát triển công nghệ sinh học quy định tại Điều 9; chính sách hỗ 

trợ lãi suất (đối với đối tượng hỗ trợ thuộc lĩnh vực công thương) quy định tại 

Điều 16, Điều 17, Điều 18, Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính 

sách; kiểm tra đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chính sách thuộc lĩnh vực phụ 

trách của các xã, thị trấn gửi HĐNT huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các sở 

ngành liên quan theo quy định.  

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

- Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ (theo kết 

quả của Hội đồng nghiệm thu huyện và các phòng, ngành, đơn vị liên quan); hướng 

dẫn, kiểm tra việc thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định luật ngân 

sách nhà nước. 

- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ Hội đồng nghiệm thu huyện 

và các phòng, ngành, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ trong quá trình thực 

hiện chính sách.  

6. Phòng Tài nguyên – Môi trường: 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục, hồ sơ về bảo 

vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia 

đình, cá nhân theo đúng quy định để phục vụ phát triển sản xuất. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Huyện ủy, TT HĐND huyện; (báo cáo) 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- TT HĐND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, NN. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

Phan Kỳ 
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