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CÔNG BÁO/Số 14+15+16/Ngày 31-12-2009

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phân bổ vốn Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã thuộc Chương
trình 135 giai ñoạn II với các nội dung sau:
1. Tiêu chí phân bổ vốn dự án:
a) ðối tượng:
- Các xã thuộc ngân sách Trung ương ñầu tư:
+ Huyện Tri Tôn: xã Lạc Qưới, xã Vĩnh Gia;
+ Huyện Tịnh Biên: xã Nhơn Hưng, xã An Phú, xã An Nông;
+ Huyện An Phú: xã Quốc Thái, xã Phú Hữu, xã Phú Hội;
+ Huyện Tân Châu: xã Phú Lộc;
+ Thị xã Châu ðốc: xã Vĩnh Tế.
- Các xã thuộc ngân sách tỉnh ñầu tư:
+ Huyện Tri Tôn: xã Núi Tô;
+ Huyện Tịnh Biên: xã Văn Giáo.
b) Tiêu chí phân bổ vốn:
Tiêu chí xét, phân bổ vốn dựa trên tỷ lệ hộ nghèo, vị trí ñịa lý, diện tích, số hộ
nghèo, ñiều kiện ñặc thù của từng xã, ñảm bảo ưu tiên hỗ trợ cho các xã có tỷ lệ hộ
nghèo cao. Trình tự xét ưu tiên dựa trên các tiêu chí cụ thể như sau:
- Xã miền núi thuộc 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên có ñông ñồng bào dân tộc
Khmer sinh sống;
- Xã mới bổ sung vào diện ñầu tư của Chương trình;
- Xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, số hộ nghèo còn nhiều; ưu tiên cho xã có nhiều hộ
nghèo là người dân tộc Khmer, Chăm;
- Xã có diện tích sản xuất nông nghiệp nhỏ, diện tích sản xuất bình quân trên
ñầu người thấp;
- Xã vùng sâu, xa các trung tâm hành chính, ñiều kiện ñi lại khó khăn.
2. Nội dung hỗ trợ và ñịnh mức hỗ trợ:
a) Nội dung hỗ trợ của dự án:
Hỗ trợ các hoạt ñộng khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư; hỗ trợ xây
dựng mô hình sản xuất hiệu quả, tiên tiến; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản
xuất cho hộ nghèo; hỗ trợ mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, chế biến, bảo
quản nông sản, cụ thể như sau:
- Hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nông, lâm thủy sản: kỹ
thuật trồng lúa chất lượng cao; kỹ thuật trồng lúa nàng nhen; kỹ thuật chọn tạo giống
lúa; kỹ thuật trồng nấm rơm; kỹ thuật trồng rau màu; kỹ thuật trồng ñậu phộng; kỹ

