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     UBND TỈNH QUẢNG TRỊ    

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT    

 

Số: 1534 /SNN-KHTC 
V/v Thống nhất điều chỉnh  

danh mục dự án  Hỗ trợ sản xuất  

năm 2020 do huyện Cam Lộ quản lý 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Quảng Trị, ngày  20  tháng  8  năm 2020 

 

 

 

                    

               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 14/8/2020 

của UBND huyện Cam Lộ về việc điều chỉnh danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; Qua xem xét nội 

dung đề xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: Thống nhất với đề xuất 

của UBND Cam Lộ về điều chỉnh thay đổi danh mục dự án, cụ thể như sau: 

 Dự án đã phê duyệt danh mục “ Sản xuất cây gấc thâm canh tập trung”; Mục 

tiêu/yêu cầu: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 

giống, phân bón, vật tư thiết yếu,...Đối tượng hỗ trợ: Nhóm hộ gia đình. Quy mô và 

phạm vi: 1,5 ha tại  xã Cam Thành”; Liên kết tiêu thụ: Công ty Từ Phong (chế biến 

dầu gấc).Tổng kinh phí 1.200 triệu đồng (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 220 triệu 

đồng; vốn đối ứng 980 triệu đồng.) theo Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 21 tháng 

2 năm 2020 của UBND tỉnh 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 năm 2020. 

Thống nhất điều chỉnh sang thực hiện Dự án mới ” Trồng thâm canh cây sầu 

riêng an toàn thực phẩm”. Mục tiêu/yêu cầu: Xây dựng dự án trồng thâm canh cây 

sầu riêng an toàn thực phẩm, nâng cao thu nhập. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ giống, vật tư 

thiết yếu, tập huấn chuyển giao TBKT,... Đối tượng hỗ trợ: Nhóm hộ gia đình. Quy 

mô và phạm vi: 8 ha  tại xã Cam Thành, Cam Nghĩa và Cam Hiếu. Liên kết tiêu thụ: 

các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh. Tổng kinh phí 899,6 triệu đồng (Ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 220 triệu đồng; vốn đối ứng 679,6 triệu đồng.) 

Lý do chuyển danh mục dự án:  Công ty Từ Phong tạm dừng đầu tư dây chuyền 

sản xuất sản phẩm mới do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19, nên dừng liên kết bao tiêu 

sản phẩm gấc tươi cho nông dân, nếu tiếp tục thực hiện dự án sẽ không hiệu quả. 

( Có Thuyết minh dự án điều chỉnh của huyện Cam Lộ dự thảo văn bản  

của UBND tỉnh kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.  
 

Nơi nhận:                                                                                         KT.GIÁM ĐỐC 

- Như  trên;                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                    
- GĐ Sở (b/c); 

- UBND huyện Cam Lộ; 

- VP ĐP NTM tỉnh; 

- Lưu VT,KHTC.                                          

                                                                                                   

                                                                                                               Trần Thanh Hiền 
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