CÔNG BÁO/Số 14+15+16/Ngày 31-12-2009

11

thuật chăn nuôi bò; kỹ thuật chăn nuôi heo; kỹ thuật nuôi thủy sản; kỹ thuật nuôi gia
cầm; kỹ năng quản lý kinh tế hộ gia ñình.
- Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao ( 3 giảm - 3 tăng); mô
hình chọn tạo giống; mô hình trồng nấm rơm; mô hình trồng màu; mô hình trồng ñậu
phộng; mô hình nuôi lươn; mô hình trồng tre lấy măng; mô hình trồng nấm bào ngư.
- Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất cho hộ nghèo: hỗ trợ giống
lúa chất lượng cao; hỗ trợ giống ñậu phộng; hỗ trợ giống mè; hỗ trợ giống heo thịt;
hỗ trợ giống bò; hỗ trợ giống gia cầm (gà, vịt);
- Hỗ trợ mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông
sản, cụ thể như sau: máy sấy lúa, máy gặt xếp dãy, máy xới tay, máy bơm nước, máy
phun thuốc bảo vệ thực vật, bình phun thuốc bảo vệ thực vật, công cụ gieo hàng.
b) ðối tượng và ñịnh mức hỗ trợ:
- ðối tượng hỗ trợ thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số 12/2009/TT-BNN
ngày 6/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Dự
án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai ñoạn 2006 - 2010.
- ðịnh mức hỗ trợ: năm 2009 áp dụng theo Quyết ñịnh số 1445/Qð-TTg ngày
25/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ; năm 2010 áp dụng theo Quyết ñịnh số
101/2009/Qð-TTg ngày 05/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
- ðầu vụ sản xuất hoặc 06 tháng một lần, căn cứ vào thông báo giá của Sở Tài
chính và yêu cầu thực tế sản xuất của nông dân, hộ nghèo, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ
có quyết ñịnh ñiều chỉnh hạng mục của dự án và ñịnh mức hỗ trợ cho sát với tình
hình thực tế.
3. Thời gian thực hiện:
- Năm 2009: áp dụng ñối các xã ñược quy ñịnh tại khoản 1, ñiều 1 của Quyết
ñịnh này;
- Năm 2010: căn cứ danh sách xã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào
diện ñược ñầu tư trong năm 2010.
ðiều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, theo dõi,
kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Kho
bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.
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