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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 738   /TB-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Quảng Trị , ngày  29  tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hòe 

tại cuộc họp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh trong năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2020 (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương), theo đó ngân 

sách phân bổ để thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND tỉnh là 2 tỷ đồng, 

ngày 22/4/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức buổi làm việc thống nhất 

chủ trương triển khai thực hiện trong năm 2020. Tham dự buổi làm việc gồm có: 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hòe - chủ trì cuộc họp; Đại diện 

các Sở: Kế hoạch - Đầu tư; Tài chính; đại diện phòng KHTC Sở Nông nghiệp và 

PTNT, đại diện các Chi cục: Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt và BVTV, Phát triển 

nông thôn, Thủy sản; Văn phòng Điều phối NTM; Đại diện UBND các huyện: 

Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ và Hướng Hóa; và Đại diện 03 doanh nghiệp 

có văn bản đề xuất tham gia các dự án trong năm 2020. 

Năm 2019, để chủ động thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 

20/7/2019 của HĐND tỉnh về 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 ban hành Công văn số 

1625/SNN-KHTC ngày 08/10/2019 về đề xuất danh mục, nội dung hỗ trợ theo 

NQ 02/2019 và đã tiếp nhận văn bản đề xuất của 4 huyện (Vĩnh Linh, Cam Lộ, 

Hướng Hóa, Triệu Phong) và các đơn vị thuộc ngành với tổng kinh phí đề xuất 

hỗ trợ trong năm 2020 là 36,42 tỷ đồng. Qua rà soát các điều kiện, chính sách hỗ 

trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp 

gửi Sở Tài chính đề xuất  kinh phí phân bổ trong năm 2020 là 17 tỷ đồng (do đã 

phân bổ ngân sách xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế sớm nên chưa trình 

bố trí kinh phí trong năm 2020). 

Sau khi nghe Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở tóm tắt các điều kiện, 

chính sách hỗ trợ và các nội dung liên quan khác theo Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND và Hướng dẫn Liên ngành số: 610/HDLN-SNN-STC-

NHNN ngày 14/4/2020 của liên Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài chính - 

Ngân hàng Nhà nước; Trên cơ sở nguồn vốn bố trí tại Quyết định số 3770/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020; đề xuất của 04 huyện và 

văn bản đề xuất tham gia thực hiện của các 03 Doanh nghiệp: Công ty TNHH 

MTV Ngọc Tuấn Cửa Tùng (tại Cửa Tùng huyện Vĩnh Linh), Doanh nghiệp tư 
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nhân kinh doanh tổng hợp Phước Trình (tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong) 

và Công ty cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị, với tổng vốn đề xuất hỗ trợ  

2,76 tỷ đồng và các ý kiến tham gia của các đại biểu tại cuộc họp; Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hòe kết luận: 

1. Căn cứ tính chất nguồn vốn bố trí (đầu tư phát triển) và tiêu chí ưu tiên 

hỗ trợ cho đầu tư công nghệ cao và liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm và chính 

sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND việc triển khai các dự án: 

Dự án liên kết chế biến, tiêu thụ mặt hàng thủy sản (Công ty TNHH MTV Ngọc 

Tuấn Cửa Tùng - tại Cửa Tùng huyện Vĩnh Linh); Dự án liên kết sản xuất, chế 

biến lúa hữu cơ (Công ty cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị đề xuất tại 

Phường 1, TP. Đông Hà); Phát triển chăn nuôi lợn ứng dụng công nghệ cao 

(Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tổng hợp Phước Trình tại xã Triệu Trạch, 

huyện Triệu Phong) do các doanh nghiệp đề xuất là phù hợp và cần thiết với quy 

hoạch và chiến lược phát triển của ngành. 

2.  Các doanh nghiệp tham gia xây dựng dự án nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao và liên kết tiêu thụ sản phẩm mới có đơn đề xuất để xin chủ trương; Do 

đó cần tiếp tục hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ dự án theo quy định. 

3. Dự án đầu tư vào khu kinh tế cần rà soát, xem xét đã được hỗ trợ chính 

sách gì cho doanh nghiệp, để đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp theo Nghị quyết 

số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh. 

4. UBND các huyện, các Chi cục quản lý nhà nước theo lĩnh vực căn cứ 

vào chính sách, trình tự, thủ tục và quy trình hỗ trợ để hướng dẫn các doanh 

nghiệp hoàn thành hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định thống nhất danh mục và mức 

hỗ trợ để thực hiện trong năm 2020. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Hồ Xuân Hòe tại cuộc họp thống nhất chủ trương triển khai thực hiện 

các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án liên kết sản xuất, chế 

biến tiêu thụ sản phẩm trong năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để 

các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(b/c); 

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

- UBND các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Hướng 

Hóa, Vĩnh Linh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các Chi cục: PTNT, TT-BVTV, CN-TY, TS; 

- Các DN đề xuất dự án: Công ty TNHH MTV Ngọc 

Tuấn Cửa Tùng, DN tư nhhân kinh doanh tổng hợp 

Phước Trình, CT cổ phần nông sản hữu cơ Quảng 

Trị; 

- Phòng KHTC thuộc Sở; 

- Lưu: VT, THCH. 

TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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