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- Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế trang trại hàng năm;
- Hàng quý, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện của quý trước gửi về Sở
Nông nghiệp và PTNT ñể phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh;
- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên ñịa bàn ñối với kinh tế trang
trại theo ñúng pháp luật hiện hành.
8. Các tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An chỉ ñạo các tổ chức tín dụng,
chi nhánh các tổ chức tín dụng trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh của
Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tín dụng phục vụ
phát triển nông nghiệp, nông thôn ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho các chủ trang trại
tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh góp phần thúc ñẩy phát triển kinh
tế trang trại trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An.
9. Phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội; Hội nghề nghiệp
ðề nghị Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội kinh tế
trang trại tỉnh, Hội làm vườn tỉnh… tham gia có hiệu quả vào quá trình phát triển,
củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của kinh tế trang trại; có kế hoạch tuyên
truyền vận ñộng hội viên tham gia phát triển kinh tế trang trại.
10. Các cơ quan thông tin, truyền thông
ðài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Báo Lao ñộng Nghệ An
thường xuyên tuyên truyền về các mô hình tốt, các ñiển hình tiên tiến, ñể kịp thời
ñộng viên, khuyến khích học tập các mô hình, các ñiển hình trong phát triển kinh tế
trang trại.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành liên
quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vinh và Thủ trưởng
các ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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