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NGHỊ QUYẾT 

Quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả 
chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 

năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định 
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Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ 
giai đoạn 2015-2020; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 3 năm 2015 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Điểm a 
Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ 
giai đoạn 2015-2020; 

Căn cứ Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2015 của 
Bộ Tài chính Quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-
TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ 
nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020; 

Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao 
hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 
9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo 
thẩm tra số 25/BCTT- KTNS ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao 
hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 
9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau: 

1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%; 



 
 

 

 

2. Ngân sách địa phương hỗ trợ 50% còn lại và được phân chia theo tỷ lệ 
như sau: 

a) Đối với thành phố Quy Nhơn: Ngân sách thành phố tự đảm bảo 100%; 

b) Đối với 03 huyện miền núi (An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh): Ngân 
sách tỉnh đảm bảo; 

c) Đối với 02 huyện trung du (Hoài Ân, Tây Sơn): Ngân sách tỉnh chi 
70%, ngân sách huyện chi 30%; 

d) Các huyện, thị xã còn lại: Ngân sách tỉnh chi 50%, ngân sách các 
huyện, thị xã chi 50%. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết. 

 Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, kỳ 
họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 
7 năm 2017./. 
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