
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    1672   /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  14  tháng 10 năm 2019 
  V/v  Đề xuất danh mục DA ưu tiên  

vận động PCPNN giai đoạn 2019-2025 

       

 

                                     Kính gửi:  Sở Ngoại vụ 

 

Theo đề nghị tại Công văn số 992/SNgV-HTQT ngày 26/9/2019 của Sở 

Ngoại vụ về việc đề xuất danh mục dự án ưu tiên vận động phi chính phủ nước 

ngoài giai đoạn 2019-2025; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất 03 

danh mục dự án ( theo phụ lục đính kèm). 

Kính đề nghị  Sở Ngoại vụ xem xét, tổng hợp và vận động viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

-  Lưu: VT, KHTC. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Thanh Hiền 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Phụ lục: Danh mục các dự án 

(Kèm theo Công văn số:          /SNN-KHTC ngày    tháng  10 năm 2019) 

 

1 

Dự án hỗ trợ xây dựng 

công trình xử lý chất 

thải chăn nuôi nông hộ, 

bảo vệ môi trường 

Các dự 

án 

NGOs 

nước 

ngoài 

-Hỗ trợ xây dựng 

công trình Biogas 

nông hộ. 

-Tập huấn chăn nuôi 

gắn với bảo vệ môi 

trường. 

 

2020-

2025 
30.000 9.000 

2 

Nghiên cứu, Điều tra 

đánh giá ảnh hưởng 

của bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi 

Các dự 

án 

NGOs 

nước 

ngoài 

-Lấy mẫu của lợn nái 

và đực giống để xét 

nghiệm phát hiện vi 

rút Dịch tả lợn Châu 

Phi (DTLCP). 

-Ảnh hưởng của bệnh 

DTLCP đối với đàn 

lợn nái và đực giống 

-Thu thập, phân tích 

thông tin về các yếu 

tố nguy cơ có liên 

quan đến lưu hành 

của vi rút DTLCP 

 

2020 2.500 0 

3 

Xây dựng mô hình 

chuyển hóa rừng trồng 

gỗ nhỏ sang gỗ lớn có 

chứng chỉ FSC theo 

hướng liên kết chuỗi 

giá trị sản phẩm gỗ 

rừng trồng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 

Liên 

minh 

châu Âu 

(EU), 

Các 

NGOs 

liên quan 

-Xây dựng mô hình 

chuyển hóa gỗ rừng 

trồng gỗ nhỏ sang gỗ 

lớn. 

-Nâng cao năng lực 

cho các tổ chức, cá 

nhân tham gia 

-Kết nối thị trường, 

xây dựng chuỗi giá 

trị 

-Đánh giá cấp chứng 

chỉ FSC cho diện tích 

trồng rừng 

2020-

2025 
5.460 8.620 

  

 


		2019-10-14T13:23:58+0700
	Việt Nam
	Trần Thanh Hiền<tranthanhhien@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-10-14T13:25:18+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




