
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYW XUAN TRIX1NG Dc 1p — Tiy do — Hinh phüc 

S: /UBND-NN Xudn Trufmg, ngày tháng 01 näm 2022 

V/v sü ding kinh phI h trçr bão v, phát 
tiin dt trông iáa theo Nghj djnh so 

62/2019/ND-CP 

KInh giri: 

- Các ca quan, dan vj lien quan; 
- UBNID các xã, thj trân. 

Theo báo cáo cüa UBND các xã, thj trn và kt qua kirn tra cñacác ca 
quan chuyên môn, vic sü diing kinh phI ho trq bâo v, phát triên dat trông lüa 
theo Nghj djnh s 62/2019/ND-CP ngày 11/7/2019 cüa ChInh phü si'ra dôi, bô 
sung mt sé, diu Nghj djnh so 35/2015/ND-CP ngày 13/4/20 15 cüa ChInh phü ye 
quân 1, sir dimg dat trông lüa & hâu bet các dja phucmg trong nhüiig näm vira qua 
chua dam bão theo quy djnh nhu mâi chi quan tam sü ding kinh phi dê xây dirng, 
cài tao  duy tu các cong trInh ha tng &rng giao thông ni dông, kênh muang cap 
3 (50% kinh phi duvc h trçl),..., nguôn kinh phi ho trci con lai  chua duçic sü 
diing d trin khai xây d%rng các mô hInh áp dirng giông mâi, tiên b k5 thut, 
cong ngh mâi trong san xut lüa, h trçY lien kêt, tiêu thii san phâm. Nguyen nhân 
chü yeu cüa tInh trng trên là do các dja phuang nhn thiirc chua day dü, chua tp 
trung chi dao  vic xây dimg các mô hInh irng diing TBKT vào san xuât nông 
nghip trên dja bàn; chua chñ dng phôi hçip vâi các ca quan chuyén mon trong 
xay dimg kê hoach  hang vii, hang näm de sü dirng kinh phi ho trçr theo Nghj djnh 
62/2019/ND-CP. 

Tir tlnh hInh trên, UBND huyn yêu cu: 

1. UBND các xâ, thj tr.n can cü vào ngun kinh phi duçc h trçY hang 
nàrn và tInh hInh thirc tê cüa dja phuang chU dngphôi hçip vOi cci quan chuyên 
mon cüa huyn khân truang xây dirng ke hoach  triên khai th1rc hin các mO hInh 
rng dicing tiên b k5 thu.t (giong lüa mài; lien kêt, tiêu thi san phâm...) trong cã 

nàm và cho tirng vi (dôi vâi các mO hInh sà diing nguôn kinh phi lón phãi xãy 
drng de an thrc hin mO hInh); chi dao  Ban Nông nghip tham muu và triên 
khai ngay vic xây dirng mô hmnh vii Xuân 2022 tth các xóm, dci, (TDP) và các 
h nông dan dê dang k tham gia các mô hInh theo kê hoach cüa dja phuong. 

Tr viii Xuan 2022, các xã, thj tr.n u'u tien sir dung kinh phi h trq cho các 
nhiêm vu sau: 

+ Xây dimg mô hInh trInh din các ging lüa mâi: Là ging liia dã duçic cci 
quan cO thâm quyen cong nhn và cho phép lu'u hành, phü hop yâj diu kiên tu 
imien cüa dja phuang, dáp 1rng yêu cau ye näng suât, chat luqng,..., có khà nàng 
nhân ra din rng. Dôi vâi giông lña hin dang duqc gieo cy pM bin dja 



phucing, chi h trq các ging Co CáC gen kháng bnh nhu ging BT7 kháng bac 
lá, BC 15 kháng dto on.....Ngoài ra, có the xem xét ho trq kinh phI cho các to 
chirc, cá nhân d chQn l9c, nhân ging khi pháthin duçic các cá the có dc tInh 
mOi, t& han cUa giông trong qua trInh san xuât (phâi dáng k5' vOi dja phuang 
truâc khi triên khai, thirc hin). 

+ Xây dirng mô hInh irng diing tin b k5 thu.t mâi v phân bón nhu phân 
htu ca vi sinh, phân h1ru ca sinh hQc, phân bón theo cong ngh nano,... 

+ Xây dirng mô hInh üng ding tin b k thut mâi mt s 1oi thuc bào 
v thirc 4t Co tInh an toàn cao, It dc hai  vâi con ngui và mOi trung, h trq 
mt s khâu trong quy trInh k5 thut quàn 15' mt so dôi tuçlng djch hi m&i thu 
lüa CO... 

+ Xây drng mô hInh irng dung cong ngh mâi dã dugc ch.p thutn trong 
san xuât thu gieo mt khay cay may... 

+ T chirc tp hu.n, hi nghj du b, thàm quan, hçc t.p d trin khai thirc 
hin và than rng mô hInh. 

* Lizu 5': Vic sir dicing kinh phi d h trq nguii trng liia ducic thirc hin 
theo quy djth tài chith hin hàth và phü hcip nguOn kinh phi dugc h trg hang 
näm và tInh hInh thc té cüa dja phuong. 

2. PhOng Tài chInh — K hoach huyn chü dng pMi hqp vâi PhOng TN — 
MT, Phông NN & PTNT, tham muu UBND huyn trong vic cap nguOn kinh phi 
h trç hang näm cho các dja phuang; huàng dan, kiêm tra các xã, thj trân si:r diing 
kith phi dung quy djth; phân kinh phI không sr diing hêt phài hoàn trá 1i ngân 
sách nhà nuâc. Tong hqp tIth hInh sü diving kinh phi ho trg, bão v dat trông lüa 
hang näm cüa các dja phuang báo cáo UBND huyn. 

3. PhOng NN & PTNT phi hqp vâi Trung tam Djch viii Nông nghip 
huyn hucng dan, kiêm tra, don dôc các xâ, th trail xây dirng ké hoch và triên 
khai thirc hin các mô hInh sü ding kith phi ho trçi cho ngithi trông lüa, các 
djnh müc k5 thut ducic áp diing dôi vi tirng mô hIth; phOi hçip vói PhOng Tài 
chIth — Kê hotch huyn kiêm tra, don dOc và hiiâng dan các dja phuang sr 
diing nguôn ho trq bão v, phát triên dat trông lüa trên dja bàn dam bào theo 
dñng quy djth. 

Yêu cu các Ca quan, dan vj lien quan, UBND các xä, thj trn thirc hin 
nghiêm các ni dung Cong van, thu?mg xuyên báo cáo kêt qua ye UBND huyn 
(qua PhOng NN&PTNT huyn tOng hçip) dé chi dto./. ?3 
No'i n/ian: TM. U BAN NHAN DAN 
- TT Huyn üy, HDND-UBND huyn; KT. CHU TICH .- 

CngTTDT huyn;
PHO CHU TICH THU(TR1XC 

- Lt.ru VT, NN&PTNT. 

Vu Tuãn Du'o'ng 
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