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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2016/NQ-HðND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện một số
nội dung xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn cấp xã và khen thưởng
công trình phúc lợi cho huyện, xã ñạt chuẩn nông thôn mới,
thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
ở tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2016 – 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội
Khóa XIII Phê duyệt chủ trương ñầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016
– 2020;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHðT-BTC ngày 13 tháng
4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và ðầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết ñịnh
số 800/Qð-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHðT-BTC ngày 02 tháng
12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và ðầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Thông tư liên
tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHðT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ trưởng Bộ
Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính Quy ñịnh về quản lý vốn ñầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn;
Xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng
Ngãi về việc ñề nghị ban hành nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức hỗ trợ
từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn
cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã ñạt chuẩn nông thôn mới, thành
phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi, giai ñoạn 2016 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo
luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện một số nội
dung xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi

