
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  1652 /SNN-KHTC 
V/v báo cáo, đề xuất các định hướng 

phát triển và các dự án ưu tiên đầu 

tư trong giai đoạn 2021-2025 và 

2026-2030. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 09 tháng 10 năm 2019 

 

 

 

Kính gửi:  

  - Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

  - Ban QLDA đầu tư XD các công trình NN và PTNT. 

 

Ngày 07/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1431/SKH-TH về 

việc đề nghị báo cáo, đề xuất các định hướng phát triển và các dự án ưu tiên đầu 

tư trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Để kịp thời có cơ sở đánh giá Báo 

cáo kết quả thực hiện các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2020 và hoàn thiện Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh 

Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo các nội dung sau: 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đầu tư các dự án thuộc Danh mục 

dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư thời kỳ 2010-2020 được phê duyệt tại Quyết 

định số 321/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Danh mục dự 

án cần báo cáo được đăng tải lên website của Sở KH&ĐT tại địa chỉ 

dpi.quangtri.gov.vn – mục Văn bản QPPL). 

- Đề xuất các định hướng chủ yếu về phát triển các ngành, lĩnh vực và 

Danh mục các công trình, dự án có tính chất động lực, trọng điểm ưu tiên đầu tư 

trong giai đoạn 2021-2030 thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị quản lý (trong đó 

chia ra giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030). 

Do tính cấp thiết, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất bằng văn 

bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 14h00 ngày 10/10/2019 và 

gửi bản mềm qua email phongkehoachqt@gmail.com để kịp thời tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở, Các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC(SH). 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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