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TỜ TRÌNH 

Về việc xin gia hạn thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Quyết định của UBND tỉnh về các chính sách phát triển, nông nghiệp, nông 

thôn giai đoạn 2016-2020 
 

 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

 

Thực hiện chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững  gắn với xây dựng nông thôn mới; Giai đoạn 

2016-2020 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết về chính sách hỗ 

trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, bao gồm: Nghị quyết số 03/2017/NQ-

HĐND ngày 23/5/2017 về chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng con nuôi 

tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2017-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 

23/5/2017 về việc kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 27/2016/NQ - HĐND ngày 14/12/2016 về 

Chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị Giai đoạn 2016-2020; Nghị 

quyết 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về xây dựng nông thôn mới đến năm 

2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ- UBND ngày 

14/9/2015 ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát 

triển sản xuất kinh doanh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 55/2016/QĐ-

UBND ngày 31/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

21/2015/QĐ-UBND. 

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển từ các Nghị quyết giai đoạn 

2016-2020 đã góp phần quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nhiều chỉ tiêu của ngành đạt vượt kế hoạch đề 

ra. Tuy nhiên, đến hết năm 2020 thời hạn các Nghị quyết nêu trên của Hội đồng 

nhân dân tỉnh và Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành sẽ hết hiệu lực.  

Trong khi tiếp tục đánh giá hiệu quả, tác động chính sách để kiến nghị bổ sung, 

sửa đổi hoặc ban hành mới chính sách cho giai đoạn 2021-2025; Sở Nông nghiệp 

và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tiếp tục cho gia hạn để 

thực hiện các Nghị quyết nêu trên đến hết năm 2021. Riêng Nghị quyết 

30/2017/NQ-HĐND đề nghị duy trì thực hiện đến khi Trung ương có chính sách 

mới về chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.  



 

 

( Có dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Báo cáo đánh giá các NQ gửi kèm). 

 Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận:                                                                                           
- Như  trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, KHTC 
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