
 

 

                

 

Kính gửi:      

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi  và Thú y, 

Thủy sản, Lâm nghiệp, Phát triển nông thôn, Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản. 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 

nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 

2030; Văn bản số 3408/UBND-NN ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển 

khai Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

Để kịp thời triển khai thực hiện  các nội dung Nghị quyết vào sản xuất trong 

năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Chi cục, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát, tập hợp nhu cầu thực hiện nội 

dung Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về khuyến khích phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, 

định hướng đến năm 2030 trong năm tài chính 2020 theo biểu mẫu đính kèm. 

Văn bản đăng ký của các địa phương, đơn vị gửi về Sở (qua Chi cục Trồng 

trọt và BVTV) và bản mềm qua địa chỉ E-mail: phongtrongtrotqt@gmail.com 

trước ngày 20 tháng 10 năm 2019 để tổng hợp trình UBND tỉnh./. 

 
 
 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c);                                                                 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   1625 /SNN-KHTC 
V/v Đề xuất danh mục, nội dung hỗ trợ  

theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND  

Quảng Trị, ngày   08  tháng 10  năm 2019 
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Phụ lục: Bảng đăng ký, đề xuất nhu cầu thực hiện Nghị quyết 02/2019/NQ-HDND năm 2020 

(Kèm theo công văn số   1625  /SNN-KHTC ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

Stt Tên chính sách 

Nội dung 

chương trình, 

địa điểm, đối 

tượng hưởng 

lợi,...  

Quy mô,  

số lượng 

Tổng 

kinh phí 

( triệu 

đồng) 

Trong đó: Phân theo nguồn 

Ngân sách 

Trung 

ương 

NS  tỉnh 

theo NQ 

30/2017NQ-

HĐND 

ngày 

14/12/2017 

Ngân sách 

huyện 

I. Chính sách ưu đãi hỗ trợ chung       

1 Hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, 

nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật 

sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, 

quản lý chuỗi và phát triển thị trường 

      

2 
Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm nông sản 

đạt chuẩn theo quy định, bao gồm: 

VietGAP, GAP khác, FSC về phát triển 

rừng bền vững, tiêu chuẩn thế giới về 

hữu cơ, chứng nhận cơ sở sản xuất thực 

phẩm an toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh, 

các chứng nhận về phát triển bền vững 

khác. 

      

II.Đối với các chính sách đặc thù hỗ trợ 

Hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ, 

cá nhân ứng dụng công nghệ cao, quy trình 

hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp 

      

1 Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi       
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2 

Hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ khoa học 

công nghệ mới vào sản xuất cho các mô 

hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, nông nghiệp hữu cơ 

      

III. Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp       

1 Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết       

2 Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết       

3 Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông       

4 

Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác 

sản phẩm thông qua dịch vụ tập trung 

của hợp tác xã (trường hợp địa bàn 

không có hợp tác xã hỗ trợ thông qua 

Tổ hợp tác) 

      

5 

Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng 

khoa học kỹ thuật mới, chi phí áp dụng 

quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng 

đồng bộ theo chuỗi 
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