
      UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:   1821  /SNN-KHTC 
V/v Thẩm định và  trình phân bổ kinh phí 

 hỗ trợ Doanh nghiệp, khởi nghiệp DN 

theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  01  tháng  11  năm 2019 

 

Kính gửi:  Sở Tài chính 

 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh 

nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2021; 

 Căn cứ Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 

ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về hỗ trợ doanh 

nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2021; 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Phát triển nông thôn công văn gửi 

các địa phương, doanh nghiệp đề xuất nhu cầu, phương án hỗ trợ thực hiện năm 

2020 theo nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành 

chuỗi giá trị quy định tại Khoản 3, tiểu mục B, mục II của Kế hoạch tổ chức thực 

hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về “hỗ 

trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 

2018-2021 tại Quyết định 2353/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh trong 

năm 2020.  

Kinh phí  đề xuất hỗ trợ của các doanh nghiệp là: 149.000.000 đồng,  

(Một trăm bốn mươi chín triệu đồng). 

Trong đó: 

- Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung (TT Hồ Xá, Vĩnh Linh):  70 triệu đồng, 

- Công ty TNHH MTV Hùng Thịnh Thành ( TT Hồ Xá, Vĩnh Linh): 50 triệu đồng 

- Công ty TNHH Pun Coffee ( Hướng Phùng, Hướng Hóa ):          29 triệu đồng 

Nội dung đề nghị hỗ trợ  của các Doanh nghiệp chủ yếu là: Bảo hộ thươg 

hiệu, chứng nhận, kiểm định chất lượng,  đăng ký chỉ dẫn địa lý,... 

Cơ quan chủ trì thực hiện các hoạt động hỗ trợ: Chi cục Phát triển nông thôn. 

( Có văn bản của các đơn vị gửi kèm ) 

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); 

- Sở Kế hoạch- Đầu tư; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Chi cục PTNT;  

- Lưu: VT, KHTC.             

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

       

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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