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7. Vốn ñầu tư:
Tổng vốn ñầu tư thực hiện ñề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai ñoạn 2010 - 2015: 2.750 triệu ñồng, thực hiện lồng ghép vốn từ các
chương trình, ñề án của tỉnh: ñề án dạy nghề chuyển ñổi cơ cấu lao ñộng trong
nông nghiệp nông thôn của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, chương trình
khuyến nông và giống nông nghiệp, chương trình xúc tiến thương mại, bao gồm:
- Kinh phí ñào tạo nguồn nhân lực

: 1.350 triệu ñồng.

- Hỗ trợ về khoa học - kỹ thuật

: 500 triệu ñồng.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại

: 900 triệu ñồng.

ðiều 2. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ñạo Chi cục
phát triển nông thôn phối hợp các Sở: Kế hoạch và ðầu tư, Khoa học và Công
nghệ, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
và các ñịa phương triển khai thực hiện ñề án theo nội dung ñược phê duyệt tại
ðiều 1; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn vốn theo ñúng quy ñịnh hiện
hành của Nhà nước.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Khoa học - Công
nghệ, Công thương, Tài nguyên - Môi trường, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội;
Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi
hành./.
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