UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3841 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chủ trương và giao dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển sản
xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
năm 2020, tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 24/6/2015;
Căn cứ các Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, số 1760/QĐTTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung
Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016;
Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính,
quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Thông tư 08/2019/TT-BTC ngày
30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Công văn số 412/BNN-VPĐP ngày 14/01/2020 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu chi ngân sách địa
phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020;
Xét đề nghị của của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số
2496/SNN&PTNT-KHTC ngày 30/06/2020; của Văn phòng Điều phối Nông
thôn mới tỉnh tại Công văn số 425/VPĐP-NV ngày 30/07/2020;
Theo đề nghị tại Công văn số 4692/STC-NSHX ngày 11/9/2020 của Sở
Tài chính về việc đề nghị giao dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất liên
kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương và giao dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển
sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Thanh Hóa, gồm
các nội dung sau:
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A) Nội dung, nguyên tắc hỗ trợ kinh phí:
1. Nội dung: Hỗ trợ mô hình/dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi
giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (Nguồn vốn sự nghiệp Trung ương
hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020);
2. Nguyên tắc và mức hỗ trợ:
- Nguyên tắc: hỗ trợ 80% nhu cầu kinh phí NSNN theo đề nghị của các
đơn vị (không quá 1 tỷ đồng/Dự án/Mô hình). Phần còn lại UBND các huyện,
các đơn vị được hỗ trợ chịu trách nhiệm huy động từ nguồn kinh phí hợp pháp
và vốn đối ứng của người dân.
- Mức hỗ trợ giống, vật tư : Theo quy định Thông tư số 43/2017/TT-BTC
ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư 08/2019/TT-BTC ngày
30/01/2019 của Bộ Tài chính;
3. Nguồn kinh phí:
3.1. Nguồn vốn sự nghiệp Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng NTM năm 2020 (được giao tại Quyết định số 5318/QĐUBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh):
15.000.000 nghìn đồng;
3.2. Kinh phí phân bổ đợt này (Đợt 1):
4.627.200 nghìn đồng;
3.3. Nguồn còn lại chưa phân bổ:
10.372.800 nghìn đồng;
B) Chi tiết phân bổ vốn:
I. Phê duyệt chủ trương hỗ trợ mô hình/dự án phát triển sản xuất liên
kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, cụ thể:
1. Dự án: Trồng Mướp lấy xơ phục vụ xuất khẩu trên diện tích đất bãi
ngoại đê và đất màu nội đê hiệu quả kinh tế thấp tại xã Hoằng Đại, TP. Thanh
Hóa;
- Chủ đầu tư: UBND Thành phố Thanh Hóa;
- Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Hộ Ông Nguyễn Hữu Chương;
- Địa điểm thực hiện: Bãi Bồi xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa;
- Dự kiến tổng mức đầu tư:
3.061.560 nghìn đồng,
Trong đó:
+ đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ:
900.000 nghìn đồng,
+ Kinh phí đối ứng:
2.161.560 nghìn đồng;
2. Dự án: Mô hình “Sản xuất cà rốt, bắp cải theo hướng công nghệ cao
theo chuỗi liên kết cung cầu giữa Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Xuân Minh
với Công ty TNHH nông nghiệp phát triển Kim Huy Việt Nam”;
- Chủ đầu tư: UBND huyện Hoằng Hóa;
- Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Công ty TNHH đầu tư và xây lắp
Xuân Minh;
- Địa điểm thực hiện: Xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa;
- Dự kiến tổng mức đầu tư:
2.807.800 nghìn đồng,
Trong đó:
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+ Đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ:
1.403.900 nghìn đồng,
+ Kinh phí đối ứng:
1.403.900 nghìn đồng;
3. Dự án: Mô hình chăn nuôi thỏ Newzealand thương phẩm an toàn theo
chuỗi liên kết cung cầu với Công ty TNHH Nippon Zoki Việt Nam;
- Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Xương;
- Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Ông Lê Ngọc Long;
- Địa điểm thực hiện: Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương;
- Dự kiến tổng mức đầu tư:
1.568.400 nghìn đồng,
Trong đó:
+ Đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ:
720.000 nghìn đồng,
+ Kinh phí đối ứng:
848.400 nghìn đồng;
4. Dự án: Sản xuất cây ớt xuất khẩu theo chuỗi liên kết cung cầu với Công
ty TNHH Long Phương Nam để xuất khẩu của Hợp tác xã Nông nghiệp Liên
Lộc;
- Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc;
- Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Lộc;
- Địa điểm thực hiện: xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc;
- Dự kiến tổng mức đầu tư:
5.232.030 nghìn đồng,
Trong đó:
+ Đề nghị NSNN hỗ trợ:
1.350.135 nghìn đồng,
+ Kinh phí đối ứng:
3.881.895 nghìn đồng;
5. Dự án: Chăn nuôi gà thịt theo chuỗi liên kết cung cầu để xuất khẩu;
- Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc;
- Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Hộ Ông Lê Văn Đua;
- Địa điểm thực hiện: Thôn Kiến Long, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc;
- Dự kiến tổng mức đầu tư:
3.204.500 nghìn đồng,
Trong đó:
+ Đề nghị NSNN hỗ trợ:
1.570.000 nghìn đồng,
+ Kinh phí đối ứng:
1.634.500 nghìn đồng;
6. Dự án: Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm thẻ
chân trắng ứng dụng công nghệ cao chuỗi liên kết cung cầu để xuất khẩu;
- Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc;
- Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Hộ Ông Lường Văn Dương;
- Địa điểm thực hiện: Thôn Phú Đa, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc;
- Dự kiến tổng mức đầu tư:
1.378.000 nghìn đồng,
Trong đó:
+ Đề nghị NSNN hỗ trợ:
414.000 nghìn đồng,
+ Kinh phí đối ứng:
964.000 nghìn đồng;
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II. Giao dự toán kinh phí hỗ trợ cho các huyện và các đơn vị tổ chức
triển khai thực hiện:
Kinh phí giao dự toán đợt này:
4.627.200 nghìn đồng;
(Bốn tỷ sáu trăm hai mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng)
Trong đó:
- Thành phố Thanh Hóa:
720.000 nghìn đồng;
- Huyện Hoằng Hóa:
1.000.000 nghìn đồng;
- Huyện Quảng Xương:
576.000 nghìn đồng;
- Huyện Hậu Lộc:
2.331.200 nghìn đồng;
(Phụ biểu chi tiết kèm theo)
UBND các huyện, các đơn vị được hỗ trợ chịu trách nhiệm đối ứng kinh
phí còn thiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp trên địa bàn để xây dựng, thực
hiện mô hình/dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất
với tiêu thụ sản phẩm theo đúng quy định hiện hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Sở Tài chính thông báo bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành
phố để thực hiện các nhiệm vụ đã được giao; đảm bảo theo đúng quy định hiện
hành của nhà nước;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối
hợp với UBND các huyện hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện theo
quy định;
- UBND các huyện thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết, sử
dụng kinh phí được giao đúng mục đích, đối tượng, nội dung và thanh quyết
toán theo quy định hiện hành; đồng thời sử dụng ngân sách huyện và các nguồn
huy động hợp pháp khác phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, vùng
miền, đảm bảo phát huy hiệu quả và đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và
Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; Kho
bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Hoằng Hóa, Quảng Xương, Hậu
Lộc, thành phố Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, PgNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

Danh mục và dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm
thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
ĐVT: Nghìn đồng
STT
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Nội dung

UBND
Thành phố
Thanh Hóa

Bãi Bồi xã
Hoằng Đại,
Thành phố
Thanh Hóa

Hộ Ông
Nguyễn Hữu
Chương

Huyện Hoằng Hóa
Sản xuất cà rốt, bắp cải theo hướng
công nghệ cao theo chuỗi liên kết cung
cầu giữa Công ty TNHH đầu tư và xây
lắp Xuân Minh với Công ty TNHH
nông nghiệp phát triển Kim Huy Việt
Nam
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Địa điểm
thực hiện

Tổng kinh phí
Thành phố Thanh Hóa
Trồng Mướp lấy xơ phục vụ xuất khẩu
trên diện tích đất bãi ngoại đê và đất
màu nội đê hiệu quả kinh tế thấp tại xã
Hoằng Đại, TP. Thanh Hóa
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Chủ đầu tư

Đối tượng
tham gia thực
hiện dự án

UBND
huyện
Hoằng Hóa

Xã Hoằng
Lưu, huyện
Hoằng Hóa

Công ty
TNHH đầu tư
và xây lắp
Xuân Minh

Huyện Quảng Xương
Mô hình chăn nuôi thỏ Newzealand
thương phẩm an toàn theo chuỗi liên
kết cung cầu với Công ty TNHH
Nippon Zoki Việt Nam

UBND
huyện
Quảng
Xương

Thôn 3, xã
Quảng Hòa,
huyện Quảng
Xương

Hộ Ông Lê
Ngọc Long

Nhu cầu kinh
phí đơn vị đề
nghị NSNN
hỗ trợ
17.252.290
6.358.035
3.061.560
900.000
Tổng mức
đầu tư dự
kiến

Kinh phí
hỗ trợ

Nội dung hỗ trợ

4.627.200
720.000

3.061.560

900.000

720.000

2.807.800

1.403.900

1.000.000

Hỗ trợ tối đa 50% chi
phí mua giống và các
vật tư thiết yếu

Hỗ trợ tối đa 50% chi
phí mua giống và các
vật tư thiết yếu

2.807.800

1.403.900

1.000.000

1.568.400

720.000

576.000

1.568.400

720.000

Hỗ trợ tối đa 50%
576.000 chi phí mua giống và
các vật tư thiết yếu
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STT

Nội dung

Chủ đầu tư

4

Huyện Hậu Lộc

-

Sản xuất cây ớt xuất khẩu theo chuỗi
liên kết cung cầu với Công ty TNHH
Long Phương Nam để xuất khẩu của
Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Lộc

UBND
huyện
Hậu Lộc

-

Chăn nuôi gà thịt theo chuỗi liên kết
cung cầu để xuất khẩu

UBND
huyện
Hậu Lộc

-

Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu
quả sang nuôi tôm thẻ chân trắng ứng
dụng công nghệ cao chuỗi liên kết
cung cầu để xuất khẩu

UBND
huyện
Hậu Lộc

Địa điểm
thực hiện

Xã Liên Lộc,
huyện Hậu
Lộc
Thôn Kiến
Long, xã
Hưng Lộc,
huyện Hậu
Lộc
Thôn Phú Đa,
xã Phú Lộc,
huyện Hậu
Lộc

Đối tượng
tham gia thực
hiện dự án

Hợp tác xã
Nông nghiệp
Liên Lộc
Hộ Ông Lê
Văn Đua
Hộ Ông
Lường Văn
Dương

Tổng mức
đầu tư dự
kiến

Nhu cầu kinh
phí đơn vị đề
nghị NSNN
hỗ trợ

9.814.530

3.334.135

2.331.200

5.232.030

1.350.135

Hỗ trợ tối đa 50%
1.000.000 chi phí mua giống và
các vật tư thiết yếu

1.570.000

Hỗ trợ tối đa 50%
1.000.000 chi phí mua giống và
các vật tư thiết yếu

414.000

Hỗ trợ tối đa 50%
331.200 chi phí mua giống và
các vật tư thiết yếu

3.204.500

1.378.000

Kinh phí
hỗ trợ

Nội dung hỗ trợ

