
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:             /QĐ-UBND           Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2020 

          

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích             

phát triển khoa học và công nghệ: Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao 

theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách khuyến khích phát 

triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 

81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 6206/STC-

QLNS.TTK ngày 23/11/2020; của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại 

Công văn số 1528/SKHCN-QLCS ngày 11/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát 

triển khoa học và công nghệ: Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo chuỗi giá trị 

trên quy mô lớn theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu như sau: 

 1. Đối tượng được hỗ trợ: Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê. 
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 2. Nội dung hỗ trợ: Ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên 

quy mô lớn. 

 3. Mức hỗ trợ: 30% tổng chi phí chuyển giao công nghệ; chi phí xây 

dựng và công bố tiêu chuẩn cho sản phẩm; chi phí dán tem truy xuất nguồn gốc 

cho sản phẩm của 01 vụ sản xuất, nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án. 

4. Kinh phí hỗ trợ: 3.000,0 triệu đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng). 

5. Nguồn kinh phí: Từ nguồn thực hiện chính sách phát triển khoa học và 

công nghệ trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021. 

    Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 1. Sở Tài chính: 

- Tổng hợp kinh phí hỗ trợ vào dự toán ngân sách tỉnh năm 2021, trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên 

quan, căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này thực hiện việc cấp 

kinh phí cho đối tượng được hỗ trợ theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí của đối 

tượng được hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

 2. Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê (đối tượng được hỗ trợ) có 

trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ, đảm bảo đúng nội dung, mục 

đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

 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, Khoa học và 

Công nghệ; Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Công ty 

Cổ phần Thương mại Sao Khuê và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      

      

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;   

- Lưu: VT, NN(QĐ61). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Quyền 
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