
 

  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Số: 1811/SNN-TS         Quảng Trị, ngày  31 tháng 10  năm  2019 

  V/v thống nhất ý kiến để trình 

UBND tỉnh phê duyệt danh sách và bố 

trí kinh phí hỗ trợ chi phí nhiên liệu 

đợt 3 năm 2019  theo Quyết định số 

48/2010/QĐ-TTg 

 

 

 

 

        Kính gửi:  Sở Tài chính Quảng Trị 
 

 

 Thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ 

tướng Chính Phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi 

trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; Quyết định số 

39/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2011, Quyết định số 38/2013/QĐ-TTg 

ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 và Thông tư Liên tịch số 

16/2012/TTLT-BNN-BTC-BQP ngày 11/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

48/2010/QĐ-TTg  ngày 17 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về một 

số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản trên các vùng 

biển xa. Ngày 17/10/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định hồ sơ 

đề nghị hỗ trợ nhiên liệu đợt 3 năm 2019 theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg 

ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính Phủ về một số chính sách khuyến khích, 

hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng 

biển xa. Để hỗ trợ các tàu cá được kịp thời nhằm khuyến khích tham gia khai 

thác thủy sản trên các vùng biển xa, Sở Nông nghiệp và PTNT dự  kiến trình 

UBND tỉnh phê duyệt danh sách tàu cá và bố trí kinh phí 14.135.000.000đ ( 

Mười bốn tỷ, một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn). Theo qui định tại Quyết 

định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 về Qui chế làm việc của UBND 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tài chính thống nhất ý kiến để hoàn 

thiện hồ sơ theo qui định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tài chính phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục Thuỷ sản; 

- Lưu VT. 
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                                      Nguyễn Văn Huân 
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