
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   557  /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  03  tháng  4 năm 2020 
   V/v  tham gia ý kiến đối với 

       nội dung văn kiện dự án 

       

                              Kính gửi:   Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Theo đề nghị tại Công văn số 483/SKH-KTĐN ngày 31/3/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư  về việc tham gia ý kiến nội dung văn kiện dự án NGOs; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

Dự án “Xây dựng chuỗi liên kết nâng cao hiệu quả sản xuất lạc của vùng sản 

xuất lạc thích ứng biến đổi khí hậu (Bình Định, Phú Yên và Quảng Trị) nhằm cải 

thiện sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số” là phù hợp với vùng sản 

xuất lạc trọng điểm của xã Cam Thành và đề án, chiến lược phát triển cây lạc gắn 

chế biến tiêu thụ của huyện Cam Lộ. 

Dự án hướng đến chuỗi sản xuất lạc bền vững là phù hợp với quy hoạch phát 

triển của ngành nông nghiệp và PTNT nói chung và huyện Cam Lộ nói riêng. Dự 

án đã kế thừa kinh nghiệm của các dự án triển khai trên địa bàn huyện Cam Lộ do 

Quỹ môi trường toàn cầu thuộc Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tài trợ đã 

triển khai các giai đoạn trước đây. 

Cơ sở pháp lý phù hợp với Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của 

Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ 

nước ngoài (NGOs) và các văn bản liên quan khác đến viện trợ NGOs. 

 

Do vậy,  Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư  

thống nhất thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

-  Lưu: VT, KHTC. 
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