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Kính gửi:   Sở Tài chính 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 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; Sở Nông nghiệp và PTNT đã có công văn gửi các địa phương, đơn vị đề 

xuất nhu cầu phương án phân bổ kinh phí thực hiện năm 2020. Kết quả tổng hợp 

đề xuất của các địa phương, đơn vị là 36.420.000.000đồng (Ba mươi sáu tỷ, bốn 

trăm hai  mươi triệu đồng ).  

Trong đó:  Ngân sách Trung ương 4.840.000.000 đồng, Ngân sách tỉnh theo 

Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND là 21.010.000.000 đồng, Ngân sách huyện 

1.370.000.000 đồng, Nguồn đối ứng của người dân và doanh nghiệp 

9.200.000.000 đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo). 

Qua rà soát chính sách theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất phương án phân 

bổ kinh phí hỗ trợ chính sách trong năm 2020 là 17.000.000.000 đồng ( Mười 

bảy tỷ đồng). 

Trong đó:  Ngân sách Trung ương 5.540.000.000 đồng, Ngân sách tỉnh theo 

Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND là 10.560.000.000 đồng, Ngân sách huyện 

900.000.000 đồng.  

(Chi tiết tại Phụ lục 02 gửi kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tài chính thẩm định và  trình cấp 

thẩm quyền phê duyệt, bố trí ngân sách thực hiện trong năm 2020./. 

 

Nơi nhận:                          

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở;  

- Các Chi cục: TT-BVTV, PTNT; 

- Lưu: VT, KHTC.             
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