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THÔNG BAO
V vic hu*ng dan th'c hin ngun vn sty nghip h trçr phát triên san xuât
thuc Chiro'ng trInh MTQG xây dtyng Nông thôn m&i nãm 2018

Can cü quyt djnh s 649/QD-UBND ngày 29/3/2018 cüa UBND tinh Quâng
Trj ye vic phân bô von nãm 2018 thirc hin Chuang trInh miic tiêu quôc gia xây
dçcng nông thôn mth (Nguôn von: Sir nghip ngân sách Trung ucng);
Can cir Cong vAn so 488/SKH-KTN ngày 20/4/2018 cUa S K hoach và Du
tu tinh ye vic thông báo huóng dan danh mic nguôn von sir nghip kê hoch näm
2018 Chuang trInh MTQG xây drng Nông thôn mOi;
Theo d nghj cña Phông Nông nghip và PTNT huyn Dakrông tai t trInh s
/TTr-NN ngày /4/20 18, UBND huyn thông báo huâng dan thc hin nguôn von sr
nghip h trçY phát triên sAn xuât thuc Chucing trInh MTQG xây dirng Nông thôn mói
nAm 2018 theo biêu dinh kern.
D nghj Phông Nông nghip vA PTNT huyn Dakrông khn truung trin khai
thirc hin, dAm bAo dung quy djnh hin hành cüa nhà nithc dôi v&i Chuong trInh./iV
No'i nhân:
- SO KH&DT (b/c);
- ChO tjch, các PCT;
- Chánh VP, các PCVP;
- PhOng NN&PTNT;
- PhOng TCKH;
- Lu'u: VT.
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Biu thông bá

1n thi!c hin nguôn vn sir nghip h trç' phát triên san xuãt
Inh MTQG xây ding Nông thôn mr1 näm 2018
sÔ'(QZ.,'TBUBND ngàyig /57018 cia UBND huyên Dakrông)
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Dinh mi.'rc h tra thiic hién
theo Quyt djnh 32/201 6/QDUBND ngày 15/8/2016 cOa
UBND tinh và thông tu lien
tich s 183/TTLT-BTCBNNPTNT ngày 15/11/2010

