
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:  349 /SNN-KHTC 
V/v Đề nghị thông báodanh mục, kinh 

phícác Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

năm 2020 thuộc Chương trình MTQG 

xây dựng NTM do UBND  

các huyện, thị xã quản lý 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị , ngày 09  tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Thực hiện Quyết định số3771/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2020 ( Nguồn vốn: sự nghiệp ngân sách Trung ương) và Quyết 

định số 484/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về Phê duyệt 

danh mục các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị; Sở Nông nghiệp và PTNT lập danh mục các 

dự án, mức vốn các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2020 cho các cơ quan đơn 

vị do UBND các huyện, thị xã quản lý (theo phụ lục đính kèm). 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thống 

nhất và thông báo hướng dẫn danh mục, chủ đầu tư và mức vốn các dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩmthuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020  do UBND các 

huyện, thị xã quản lý để các chủ đầu tư/ chủ trì dự ántiến hành các hoạt động triển 

khai kịp thời./. 

 

 
Nơi nhận:               
-Nhưtrên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ Sở (b/c); 

- UBND các huyện, TX; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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