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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ ñầu tư xây dựng nông thôn mới
trên ñịa bàn huyện Hòa Vang, giai ñoạn 2013-2016
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 33 /2013/Qð-UBND
ngày 19 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố ðà Nẵng)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
a) Văn bản này quy ñịnh một số cơ chế, chính sách hỗ trợ ñầu tư xây dựng kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện
Hòa Vang (sau ñây viết tắt là huyện) giai ñoạn 2013 - 2016 nhằm thực hiện Chương
trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
b) Các nội dung quy ñịnh tại chính sách này, nếu có văn bản khác của cấp có
thẩm quyền cùng ñiều chỉnh, thì ñối tượng áp dụng chỉ ñược hưởng mức cao nhất của
một trong các chính sách hiện hành.
2. ðối tượng áp dụng
a) Hộ gia ñình, cá nhân và cộng ñồng dân cư ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội ở nông thôn trên ñịa bàn huyện Hòa Vang, nhằm thực hiện Chương
trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
b) Các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia ñình, chủ trang trại, cá nhân (sau ñây gọi tắt
là các tổ chức, cá nhân), có hộ khẩu thường trú trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ñầu
tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang.
c) Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc thực hiện chính
sách theo quy ñịnh này.
ðiều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn ngân sách ñịa phương bố trí kinh phí hàng năm ñể thực hiện cơ chế,
chính sách hỗ trợ ñầu tư xây dựng nông thôn mới theo quy ñịnh này.
2. Lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách
Trung ương hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và vận ñộng nhân dân, các tổ chức ñóng
góp, các nguồn vốn hợp pháp khác.
Chương II
HỖ TRỢ ðẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG NÔNG THÔN

