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   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: 1819  / SNN-KHTC                       Quảng Trị, ngày  01 tháng  11  năm 2019 
V/v Thống nhất thay đổi dự án của huyện Vĩnh Linh 
   tại Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 
 

                    Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 
. 

Thực hiện Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của UBND 
tỉnh Phê duyệt danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị năm 2019; Trong đó, huyện Vĩnh Linh làm chủ 
đầu tư dự án “ Chăn nuôi bò tập trung”, với tổng kinh phí 1.250 triệu đồng ( Ngân sách 
nhà nước hỗ trợ 400 triệu đồng; vốn đối ứng 850 triệu đồng), địa điểm triển khai tại xã 
Vĩnh Sơn. 

Qua xem xét nội dung đề xuất tại Tờ trình số 1353/TTr-UBND ngày 30/10/2019 
của UBND huyện Vĩnh Linh về việc đề xuất điều chỉnh nội dung Quyết định 894/QĐ-
UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 
Thống nhất với đề xuất của UBND huyện Vĩnh Linh về thay đổi đối tượng thực hiện của 
dự án. 

Lý do chuyển đối tượng thực hiện là: Đối tượng cũ “ Tổ hợp tác Dục Đức, xã 
Vĩnh Sơn (35 hộ)” nhưng thực tế Tổ hợp tác Dục Đức giao cho 01 hộ gia đình thực hiện 
( là thành viên Tổ hợp tác Dục Đức ). Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất 
chuyển đổi đối tượng thực hiện của dự án, cụ thể như sau: 

- Tên dự án: Dự án chăn nuôi bò tập trung ( UBND huyện Vĩnh Linh làm chủ đầu 
tư) 

- Địa điểm: Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. 
- Mục tiêu dự án: Hình thành vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn. 
- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ giống, vật tư, xúc tiến thương mại. 
- Đối tượng thực hiện: Hộ chăn nuôi 
- Quy mô, pham vị thực hiện: Trang trại bò 50 con tại xã Vĩnh Sơn. 
- Đơn vị dự kiến liên kết: Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị. 
- Nguồn kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí thực hiện 1.250 triệu đồng, trong đó: 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 400 triệu đồng, Vốn người dân đóng góp 850 triệu đồng. 
(Các nội dung của dự án không thay đổi, chỉ thay đổi đối tượng thực hiện). 
Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.  
 

Nơi nhận:                                                                                      KT.GIÁM ĐỐC 
- Như  trên;                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                               
- GĐ Sở(b/c);  

- UBND huyện Vĩnh Linh; 

- Lưu VT,KHTC.                                                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                      Trần Thanh Hiền                                                                                                              
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