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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định
chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 10/7/2014 của Ủy ban nhân dân huyện về bổ
sung chính sách phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
như sau:
1. Hỗ trợ thực hiện chuyển đổi linh hoạt các loại cây trồng trên đất lúa kém hiệu
quả với mức hỗ trợ:
- Đối với ban chỉ đạo của thôn, bản chuyển đổi diện tích tập trung từ 10 ha trở
lên: 1 triệu đồng/ha;
- Đối với hộ gia đình cá nhân chuyển đổi diện tích tập trung từ 2 ha trở lên: 3
triệu đồng/ha.
2. Hỗ trợ 30 triệu đồng/ha cho các hộ gia đình cá nhân cải tạo đất lầy thụt sang
trồng rau, hoa hoặc chuyển đổi sang mô hình có giá trị kinh tế cao hơn, diện tích tập
trung từ 2 ha trở lên.

