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TỜ TRÌNH 

Về việc bổ sung 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; 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình số 197/TTr-SNN ngày 3/7/2020 gửi 

UBND tỉnh 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; Qua Rà soát các chính sách phát triển nông nghiệp, 

nông thôn và giảm nghèo do ngành tham mưu soạn thảo văn bản; Sở Nông nghiệp 

và PTNT xin trình bổ sung gia hạn như sau: 

Nghị quyết số 03/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự 

án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018- 2020 chưa xác định được thời 

gian xây dựng Nghị quyết mới vì chưa có cơ sở pháp lý (Quyết định phê duyệt 

chương trình của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn văn 

bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành)
1
. Nên đề nghị tiếp tục kéo dài thời 

gian thực hiện chính sách đến khi có chính sách mới của Trung ương. 

UBND tỉnh ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 Quy 

định mức hỗ trợ cho hộ gia đình và chi phí quản lý chương trình bố trí dân cư theo 

Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị  giai đoạn 2018 – 2020. 

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, bổ sung trình HĐND tiếp tục 

cho gia hạn để thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị;  Đồng thời UBND tỉnh xem xét gia hạn Quyết định 

                                                           
1
 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững thực hiện theo Quyêt định 1722/QĐ- TTg ngày ngày 02 tháng 9 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016- 2020 và Thông tư số 15/2017/TT- BTC ngày 15 tháng 02 năm 

2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 18/2017/TT- BNNPTNT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 



 

 

26/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018  của Ủy ban nhân dân tỉnh đến khi có chính 

sách mới của Trung ương ban hành. 

( Có Báo cáo đánh giá bổ sung gửi kèm). 

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

 
Nơi nhận:                                                                                           
- Như  trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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