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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
     Số:  1481  /SNN-KHTC 

V/v Đề xuất danh mục dự án PTSX 

 thuộc Chương trình MTQG xây dựng 

NTM năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

       

           Quảng Trị, ngày  16   tháng  9  năm 2019 

 

 

               Kính gửi:       

- UBND các huyện, thị xã; 

   - Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi       

Thú y, Chi cục Thủy sản và BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc 

Hướng Hóa; 

                            - Các Trung tâm: Khuyến nông, Giống Cây trồng- vật  nuôi, 

Giống  Thủy sản. 
 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Danh mục hỗ trợ các dự án phát 

triển sản xuất năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị 

xã và đơn vị thuộc Sở căn cứ định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, 

quy hoạch phát triển sản xuất của các địa phương rà soát, lựa chọn và đề xuất danh 

mục dự án phát triển sản xuất năm 2020 (theo phụ lục đính kèm) đảm bảo những 

nội dung cụ thể như sau: 

 - Các dự án sản xuất theo hướng liên kết chuỗi gắn kết nông dân- hợp tác xã, 

tổ hợp tác, doanh nghiệp... từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm (ghi rõ tên, địa chỉ 

đơn vị liên kết tiêu thụ sản phẩm); 

- Dự án không triển khai độc lập từ nguồn đầu tư trực tiếp từ Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới mà có lồng ghép với các chương trình, dự án trên 

địa bàn; giảm dần đầu tư trực tiếp cho hộ sản xuất, chuyển hướng đầu tư cho cộng 

đồng, hỗ trợ những nội dung mà bản thân hộ nông dân không làm được hoặc làm 

kém hiệu quả cần thông qua vai trò của hợp tác xã, tổ hợp tác ...để hỗ trợ thực hiện 

như: Hướng dẫn, giám sát các quy trình kỹ thuật; tổ chức liên kết nông dân- nông 

dân để tạo sức mạnh giao dịch thị trường (mua vật tư đầu vào, kiểm soát chất 

lượng, bán sản phẩm), tổ chức liên kết với doanh nghiệp trong thu mua chế biến 

nông sản; tổ chức các dịch vụ kỹ thuật,… 

- Ưu tiên hỗ trợ thực hiện các dự án đã thực hiện từ năm trước nhưng vẫn cần 

phải đầu tư liên tục kéo dài trong vòng 2-3 năm liên tiếp; 

- Ưu tiên hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển các cây, con chủ lực của tỉnh 

theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh 

về Hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế 

cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020; định hướng đến năm 

2025; 

- Ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm có thể phát triển thành sản phẩm OCOP tỉnh 

theo Kế hoạch số 4565/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018- 2020; 
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- Về số lượng đăng ký, mỗi địa phương, đơn vị đăng ký không quá 02 dự án; 

- Về kinh phí thực hiện, các đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài 

chính tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư  số 

08/2019/TT-BTC ngày 30/1/2019 về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 

tư 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 để thực hiện 

đảm bảo các nội dung và mức kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ Sổ tay Hướng dẫn phát triển sản xuất 

(ban hành kèm theo Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT) để đánh giá, lựa chọn các dự án của đơn vị, địa phương. 

Văn bản đăng ký các danh mục gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục 

Phát triển nông thôn tỉnh) trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê 

duyệt trong tháng 10 năm 2019 đồng thời bản mềm gửi qua địa chỉ email: 

thuyvanptnt@gmail.com. Nếu quá thời gian nói trên các đơn vị, địa phương không 

đăng ký danh mục thì xem như không thực hiện. 

 Đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c);  

- Chi cục PTNT, VPĐP NTM; 

- Lưu: VT,KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                                                    

                                 Trần Thanh Hiền 
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Phụ lục  
DANH MỤC VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

 THUỘC CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn  số             /SNN-KHTC ngày        tháng   9 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị ) 

 

Stt Tên Dự án 

 

Mục tiêu/yêu cầu 
Nội dung hỗ trợ 

Đối tƣợng 

thực hiện 

Quy mô, 

địa điểm 

thực hiện 

Đơn vị 

 liên kết 

Dự kiến hiệu 

quả thực hiện 

dự án 

Kinh phí thực hiện (tr.đ) 

Tổng 
NN hỗ 

trợ 
Đối ứng 

1  
 

   
 

    

2  
 

   
 

    

 

* Ghi chú: 

- Tại phần “Tên dự án” ghi rõ hỗ trợ sản xuất cây, con, sản phẩm cụ thể để tránh tình trạng nêu chung chung gây khó khăn cho quá trình lựa 

chọn các danh mục;  

- Tại phần “nội dung hỗ trợ” cần nêu rõ loại dự án là xây dựng chuỗi giá trị mới hay củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có, các nội dung hỗ 

trợ chi tiết  mà dự án sẽ thực hiện; 

- Tại phần “ đối tượng thực hiện” ghi rõ đối tượng là  doanh nghiệp, HTX hay trang trại, hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án; 

- Tại phần “ quy mô, địa điểm thực hiện” đề nghị lựa chọn các dự án có quy mô lớn về số lượng và sản phẩm đầu ra; có địa điểm cụ thể. 
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