SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 298 /SNN-KHTC

Quảng Trị , ngày 28 tháng02 năm 2020

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

V/v Thực hiện các Dự án hỗ trợ
sản xuất, thuộc chương trình MTQG
xây dựng NTM

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã;
- Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Thủy sản;
- Trung tâm Khuyến nông, Ban Quản lý khu BTTT Bắc Hướng Hóa;
- Các chủ đầu tư/ chủ trì dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất.
Thực hiện Quyết định số3771/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của
UBND tỉnh Quảng Trị về phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới năm 2020 ( Nguồn vốn: sự nghiệp ngân sách Trung ương); Quyết
định số 484/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt danh mục các
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các chủ đầu tư/chủ trì dự án
thực hiện một số nội dung sau:
- Về nguyên tắc, điều kiện, quy trình, nội dung hỗ trợ thực hiện Dự án theo
quy định, hướng dẫn tại Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của
Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành sổ tay hướng dẩn phát triển sản xuất trong
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; định mức,
chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày
12/5/2017 và Thông tư 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính và các
văn bản có liên quan khác.
- Thực hiện nghiêm túc quy trình lập và phê duyệt Thuyết minh dự án. Sau
khi có thông báo danh mục và mức vốn, các chủ đầutư/ chủ trì dự án được chọn lập
Thuyết minh dự án để trình phê duyệt theo Phụ lục 04- Sổ tay hướng dẫn (Sở
Nông nghiệp và PTNT phê duyệt các Thuyết minhdự án do Sở quản lý; UBND các
huyện, thị xã phê duyệt các Thuyết minh dự án do địa phương quản lý ).
( Có phụ lục 04 – Mẫu thuyết minh dự án gửi kèm theo )
- Lựa chọn đối tượng hưởng lợi, các bên liên quan, các doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân về chế biến, tiêu thụ sản phẩm đảm bảo liên kết theo chuỗi giá trị trong
thực hiện dự án theo Quy định tại Điều 7- Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày
01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Chỉ đạo triển khai dự án đúng chế độ, chính sách quy định và đảm bảo giải
ngân trong năm tài chính 2020.

- Định kỳ 6 tháng, 9 tháng, cuối năm có báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho
Sở Nông nghiệp và PTNT ( qua Phòng Kế hoạch -Tài chính ) để tổng hợp kiểm tra,
giám sát. Đồng thời, phản ánh các khó khăn, vướng mắc để có hướng xử lý kịp
thời trong quá trình thực hiện dự án.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị; các chủ đầu tư,
chủ trì dự án quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.
Nơi nhận:
-Nhưtrên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ Sở (b/c);
- Các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính (ph/h);
- VP ĐP NTM;
- Các đơn vị HC, sự nghiệp thuộc Sở (để biết);
- Lưu: VT, KHTC.
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