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QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ðề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An,
giai ñoạn 2018- 2025
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về
kinh tế trang trại;
Căn cứ Quyết ñịnh 50/2014/Qð-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính
phủ “Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, giai ñoạn 20152020”;
Căn cứ Nghị quyết 14/2017/NQ-HðND ngày 20/12/2017 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh Nghệ An “Về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An”;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3278/Qð-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh
Nghệ An về việc “Ban hành chương trình hành ñộng thực hiện ðề án tổng thể tái
cơ cấu kinh tế gắn chuyển ñổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất
lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh giai ñoạn 2013 - 2020”;
Căn cứ Quyết ñịnh 6593/Qð-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ
An “Về việc phê duyệt ðề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai ñoạn 2013 - 2020”;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3079/Qð-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt ðề án cây con chủ yếu, gắn với cơ chế ñất ñai, tạo vùng nguyên liệu
chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An ñến
năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1983/Qð-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh
Nghệ An về việc phê duyệt ðề án "Phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề,
làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao nhằm chuyển ñổi mô hình tăng
trưởng trong nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn
tỉnh Nghệ An giai ñoạn 2017-2020";
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 671/TTr-SNNPTNT ngày 27/3/2018 về việc ñề nghị phê duyệt ðề án phát triển trang trại tỉnh
Nghệ An, giai ñoạn 2018-2025,

