
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1182   /SNN-TTBVTV 

Về việc thẩm định diện tích đất 

trồng lúa năm 2020 để thực hiện 

chính sách bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa theo Nghị định 

35/2015/NĐ-CP. 

Quảng Trị, ngày  03  tháng 7  năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản 

số 2111/STC-QLNS ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài chính về việc thẩm 

định diện tích đất trồng lúa để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP; Sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp 

và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với số liệu diện tích đất trồng lúa năm 2020 của các 

Huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa, Thành phố 

Đông Hà và Thị xã Quảng Trị. 

2. Riêng đối với huyện ĐaKrông và huyện Cam Lộ, so với năm 2019 diện 

tích chênh lệch quá lớn (huyện ĐaKrông tăng 684,75 ha, huyện Cam Lộ tăng 

184.5 ha). Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang ban hành văn bản gửi Ủy 

ban nhân dân các huyện rà soát, giải trình về lý do tăng diện tích. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thẩm định diện 

tích đất trồng lúa năm 2020 của các huyện, thành phố, thị xã. Đề nghị Sở Tài 

chính xem xét, tổng hợp./.   

                                                   
Nơi nhận:      
- Như trên;  

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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