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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  1843  /KH-SNN Quảng Trị, ngày  05 tháng  11   năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển  

một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh theo 

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 7/9/2017 của UBND tỉnh; các dự án hỗ 

trợ sản xuất thuộc chƣơng trình MTQG xây dựng NTM  

và Chƣơng trình OCOP năm 2019  
 

 

        Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh;          

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi và Thú y, Thủy sản, 

Kiểm lâm, Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản, Văn phòng 

Điều phối NTM. 

 

 Căn cứ Quyết định 379/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phân bổ dự toán kinh phí  năm 2019 hỗ trợ phát triển cây trồng, con 

nuôi chủ lực tạo sản phẩm có lợi cạnh tranh theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-

HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND; 

 Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phân bổ vốn năm 2019 thực hiện chương trình MTQG xây dựng 

NTM; 

 Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Phê 

duyệt danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG 

xây dựng NTM tỉnh Quảng trị năm 2019; 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

chính sách hỗ trợ cây, con chủ lực; các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng NTM và chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 

2019, như sau: 

1. Thành phần đoàn kiểm tra: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

- Mời đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở NN và PTNT; 

- Đại diện các cơ quan: Chi Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, Chi cục PTNT, Chi cục Quản lý chất 

lượng NLS và thủy sản; Văn phòng Điều phối NTM; 
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- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện và các 

phòng liên quan. 

2. Nội dung:   

 Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các mô hình cây con theo Quyết định 

223/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị và Quyết định 

379/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ dự 

toán kinh phí  năm 2019 hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực tạo sản phẩm 

có lợi cạnh tranh; các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất  Chương trình MTQG xây 

dựng NTM và Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2019. 

 Để công tác kiểm tra, đánh giá kết quả được thuận lợi, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị tài liệu, bố trí cán bộ 

có liên quan và địa điểm để làm việc với đoàn liên ngành. Tài liệu gửi trước cho 

Đoàn công tác theo địa chỉ email: phongkehoachqt@gmail.com trước ngày 

12/11/2019 để tổng hợp theo các nội dung trọng tâm sau: 

Công tác chỉ đạo triển khai: phân công thực hiện, công tác tập huấn chuyển 

giao TBKT, công tác kiểm tra, giám sát; Kết quả cụ thể: tiến độ công việc đã thực 

hiện, quy mô, địa điểm triển khai, đối tượng hưởng lợi, công nghệ áp dụng, hiệu 

quả nâng cao thu nhập và liên kết sản xuất, kết quả giải ngân đến 15/11/2019; 

Đánh giá hiệu quả và khả năng nhân rộng dự án, chương trình; các kiến nghị đề 

xuất cho giai đoạn tới. 

3. Thời gian và địa  điểm: Chi tiết theo lịch gửi kèm. 

Trên đây là kế hoạch Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ 

phát triển một số cây trồng con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh, 

các dự án hỗ trợ sản xuất và chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 

2019; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan liên quan, UBND các huyện, 

thành phố, thị xã phối hợp thực hiện./. 

( Kế hoạch này thay cho giấy mời) 

 
 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên;   

- GĐ Sở; các PGĐ Sở;                                                                                 

- P.TCHC Sở ( để bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, KH-TC. 

  

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

CÁC CHƢƠNG TRÌNH NĂM 2019 

( Kèm theo Kế hoạch số:  1843  /KH-SNN  ngày  05  tháng 11  năm 2019 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT ) 

 
TT Thời gian Địa điểm Nội dung kiểm tra Ghi chú 

1 

Ngày 

12/11/2019 

 

Huyện Vĩnh Linh  

Buổi sáng: làm việc với UBND huyện và 

Phòng Nông nghiệp và PTNT và các 

Phòng chức năng liên quan; 

Buổi  chiều: Đi thực tế các xã, các đối 

tượng tham gia chương trình năm 2019  

 

2 

Ngày 

13/11/2019 

 

Huyện Gio Linh 

Buổi sáng: làm việc với UBND huyện và 

Phòng Nông nghiệp và PTNT và các 

Phòng chức năng liên quan; 

Buổi  chiều: Đi thực tế các xã, các đối 

tượng tham gia chương trình năm 2019  
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Ngày 

14/11/2019 

 

Huyện Hướng Hóa 

Buổi sáng: làm việc với UBND huyện và 

Phòng Nông nghiệp và PTNT và các 

Phòng chức năng liên quan; 

Buổi  chiều: Đi thực tế các xã, các đối 

tượng tham gia chương trình năm 2019  

 

4 

Ngày 

15/11/2019 

 

Huyện ĐaKrông 

Buổi sáng: làm việc với UBND huyện và 

Phòng Nông nghiệp và PTNT và các 

Phòng chức năng liên quan; 

Buổi  chiều: Đi thực tế các xã, các đối 

tượng tham gia chương trình năm 2019  

 

5 

Ngày 

19/11/2019 

 

Huyện Cam Lộ 

Buổi sáng: làm việc với UBND huyện và 

Phòng Nông nghiệp và PTNT và các 

Phòng chức năng liên quan; 

Buổi  chiều: Đi thực tế các xã, các đối 

tượng tham gia chương trình năm 2019  

 

6 
20/11/2019 

 
Huyện Hải Lăng 

Buổi sáng: làm việc với Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện và các Phòng 

chức năng liên quan; 

Buổi  chiều: Đi thực tế các MH tại cơ sở  
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Ngày 

21/11/2019 

 

Huyện Triệu Phong 

Buổi sáng: làm việc với Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện và các Phòng 

chức năng liên quan; 

Buổi  chiều: Đi thực tế các MH tại cơ sở  
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Ngày 

22/11/2019 

( Buổi sáng) 

TX Quảng Trị 

Làm việc với Phòng Kinh tế và các 

Phòng chức năng liên quan và Đi thực tế 

các MH tại cơ sở  

 

9 

Ngày 

29/10/2019 

( Buổi chiều) 

Đông Hà 

Làm việc với Phòng Kinh tế và các 

Phòng chức năng liên quan; Đi thực tế 

các MH tại cơ sở  

 

 

*Lƣu ý:  Các đại biểu tập trung tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT ( 270 - Hùng 

Vương – TP Đông Hà) để xuất phát vào lúc 7 giờ hàng ngày. Vui lòng liên hệ ông Lê Chí Bính- 

chuyên viện Phòng Kế hoạch- Tài chính, ĐT: 0948 315 000 
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