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HQI BONG NHAN DAN 
T!NH  NINH B1NH 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phuic 

    

S& 15/2020/NQ-HDND Ninh Blnh, ngày 27 tháng 5 näm 2020 

NGH! QUYET 
Biu chinh kinh phi thirc hin Nghj quyt so 39/20181NQ-HBND ngày 12 

tháng 12 11am 2018 cüa Hi ding nhân dan tinh Ninh BInh quy dnh chInh 
sách h trçr phát trin kinh té nông nghip theo htró'ng san xut hang hóa, 

u'ng diing cong ngh cao, hInh thirc t chfrc san xuât tiên tin, ben vü'ng 
trên dia bàn tinh Ninh BInh giai doan 2019-2020 và diu chinh diy toán ngân 

sách nhà ntr&c tinh Ninh BInh nám 2020 

HO! BONG NTIAN DAN TIN!! NINH BINH 
IGiOA XIV, id HQP THU 18 

Cán thLuçt To' ch&c chinh quyn djaphwctng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can c& Luát Ban hành van bàn quy phgm pháp luat ngày 22 tháng 6 nàm 2015; 
C'än c&LutNgán sách nhà nu'ó'c ngày 25 tháng 6 nãm 2015, 

Can th Nghj djnh so' 163/2016/ND.-CP ngày 21 tháng 12 nám 2016 cüa 
ChInh phü quy a'jnh chi tilt thi hành mç5t so' diu cüa Lut Ngán sách nhà ntthc, 

Xét Ta trInh so' 28/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 nám 2020 cia Uy ban nhán 
dan tinh Ninh Blnh ye' viec d nghi ban hành Nghj quylt diu chinh kinh phi thtrc 
hin Nghj quyê't so' 39/2018/NQ-HDND ngày 12 tháng 12 nám 2018 cza Hç5i dóng 
nhân dan tInh Ninh BInh quy a'jnh chinh sách ho' trçrphát triln kinh tê' nông nghip 
theo hzthng san xuá't hang hóa, th'zg dyng cOng ngh cao, hInh t/th'c to' chü'c san 
xuá't tiên tiê'n, bn vthig trên dja bàn tInh Ninh Blnh giai dogn 2019-2020, Báo cáo 
tMm ira cia Ban Kinh te' - Ngân sách, j kiln tháo luçn cla dgi bilu Hç3i dóng 
nhán dan tinh tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Ni dung diu chinh 

1. Diu chinh giàm 10 tr dng (tü 72 tr dng xung 62 t dng) ngun kinh 
phI quy djnh tai  dim b khoàn 1 Diu 2 Nghj quyt s 39/20181NQ-HDND ngày 12 
tháng 12 nàm 2018 cüa Hôi dng than dan tinh Ninh BInh quy djth chInh sách ho 
trç phát trin kinh t nông nghip theo hiiàng san xut hang hóa, img diing cong 



CHU TICH 

Trn Hông Quãng 

2 

ngh cao, hInh thüc tè, chüc san xut tiên tin, bn vtrng trên dja bàn tinh Ninh BInh 
giai dotn 20 19-2020 (Nghi quyt s 39/2018/NQ-HIDND) và diu chinh Phi biêu so 
02 ban hành kern theo Nghj quyt s 3 9/20 18/NQ-HDND. 

(Chi tiê't theo Phy bku kern theo Nghj quylt,) 

2. Diu chinh kinh phi thuc hin Nghj quyt si 39/2018/NQ-HDND tai  Biêu 
s 04 Nghj quyt s 54/NQ-HDND ngày 06 tháng 12 näm 2019 cüa Hi dông 
nhân dan tinh Ninh BInh v vic quy& djnh phân b ngân sách dja phumg tinh 
Ninh BInh 11am 2020 thu sau: 

a) Diu chinh giãrn 10 t dng kinh phi thirc hin Nghj quyêt so 
3 9/20 18/NQ-HDND. 

b) B sung 10 tr  dng kinh phi thirc hin chinh sách h trçi tái dan 1cm nhàm 
khôi phiic san xut chän nuôi sau bênh djch tã 1cm Châu Phi trén dja bàn tinh Ninh 
BInh näm 2020. 

Diêu 2. To chfrc thtrc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc thirc hin Nghj quy& nay. 

2. Thuô'ng tryc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhân dan tinh 

và di biu Hi dng nhân dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj quy& nay. 

Nghj quyt nay dã duçic HOi  dng nhân dan tinh Ninh BInh khóa XIV, 
kSi hop thi'i 18 thông qua ngày 27 tháng 5 11am 2020 và có hiu lirc ti'r ngày 08 
tháng 6 näm 2020./.U,1 

Noi nhn: 
- U' ban Thu?mg vi Quc hi, ChInh phü; 
- Van phông: Quoc hOi,  ChInh phü; 
- Các BO:  Tài chInh, Nông nghip &PTNT; 
- Cic Kiêm tra VBQPPL - B Tu pháp; 
- Ban Thumg vii Tinh u; 
- Doàn dai biêu Quoc hi tinh; 
- TT F]DND, UBND, UB MTTQVN tinh; 
- Các Ban cüa HDND tinh; 
- Các dai biêu HDND tinh khóa XIV; 
- Các Si, ban, ngành, doàn th tinh; 
- VP: Tinh üy, HDND tinh, UBND tinh; 
- Ban Thix?mg vi cac huyn, thànhñy; 
- TTHDND, UBND, UBMTTQVN các huyn,TP; 
- Website Chinh phü, Cong báo tinh; 
- Dai PT-TH tinh, Báo Ninh BInh; 
- Lru: VT, Phông TH. 



KINH PHI THIIC HIN NGH! QUYET sO 39/20181NQ-HBND NGAY 12 THANG 12 NAM 2018 CUA HO! BONG NHAN 
NH CHUYEN SANG THC HIN CHINH SACH HO TRq TA! BÀN LN SAU D!CH  BNH TA WN CHAU PHI 
Kern theo Nghj quyêt so 15/2020/NQ-HDND ngày 27 tháng 5 nárn 2020 cüa HDND tinh) 

Doii vi tInh. triéu dn 

TT Ni dung 
Kinh phi h trçi näm 

2020 theo phit biu 02, 
NQ39 

Diu chinh giám ngun kinh 
phi näm 2020 d thuc hién 

chInh sách tái dan n 

Kinh phi thrc hién NQ39 näm 2020 
sau khi diu chinh ngun 

1 2 3 4 5=3-4 — 

Tong s 72.000 10.000 62.000 

H trg xây dirng, phát trin vüng san xuAt nông nghip hang hóa, üng diing 
cong ngh cao, san xut gn vâi tiêu thi, lien kt theo chuôi giá trj 

3 5.000 4.000 3 1.000 

II H trçY thi dim phát trin nông nghip hUu ccy, theo hu&ng hthi ca 8.000 8.000 

III 
H trq phát trin kinh t gia trai, trang trai, t hçp tác, hçp tác xã, theo huàng 
san xut hang hóa, rng dicing cong ngh cao, san xut gn vâi tiêu thii, lien két 
theo chui giá trj 

5.000 5.000 

IV 
H trçl xac 1p quyn sâ hflu cong nghip và phát trin nhan hiu, chi dn dja 1 
cho các san phAm hang hóa, djch vy. nông nghip (t/Wc hin Nghi quyt s 
22/NQ-HDND ngây 06/7/2017 cza Hçäi dng nhán dan tinh) 

2.000 2.000 

H tro phát trin hçrp tác, lien két trong san xu.t và tiêu th%1 san phm nông 
nghip 

8.000 8.000 

VI Cácnhiêmvuhtrcckhác 14.000 6.000 8.000 

1 Dao tao  ngun nhân I%rc 300 300 

2 H trg lãi suAt vay vein thirong mai 4.000 3.000 1.000 

H trcY xñc tin thirong mai,  phát trien th trithng nông san; san xut dam báo an 
toàn v sinh thrc phm; bâo quán nông san, san xu.t gieing 

8.000 3.000 5.000 

H tro tu vn tei chirc san xut kinh doanh nông nghip, cong nhn doanh 
nghip nOng nghip cong nghe cao 

1.500 1.500 

5 Kinh phi tuyên truyen, tei chirc trin khai Nghj quyt 200 200 
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