
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1574 /SNN-KHTC 

V/v đẩy nhanh tiết độ thực hiện giải 
ngân và báo cáo kết quả giải ngân kế 
hoạch vốn năm 2020 thuộc Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

 
Quảng Trị, ngày  27 tháng 8 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

                  - Các chi cục: Thủy Sản, TT&BVTV, PTNT, QLCLNLS&TS; 

                  - Trung tâm: Khuyến nông, Nước sạch và VSMTNT; 

                  - BQL khu BTTN Bắc Hướng Hóa, Trường TC NN&PTNT. 

 

Ngày 24/8/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1332/SKH-KTN 

về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và báo cáo kết quả giải ngân kế 

hoạch vốn năm 2020 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Sao 

gửi kèm). Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở 

thực hiện các nội dung sau:   

1. Rà soát kế hoạch vốn năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang 

năm 2020 theo yêu cầu tại công văn 1332/SKH-KTN ngày 24/8/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

2. Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến hết ngày 15/9/2020. Báo cáo bằng 

văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 

18/9/2020 để tổng hợp. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TC-HC; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 
  Trần Thanh Hiền 
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