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                Bắc Kạn, ngày       tháng 01 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký Danh mục dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ  

sản phẩm nông nghiệp năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 2620/QĐ-UBND,  ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành 

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn thông báo cho các địa 

phương, đơn vị, chủ đầu tư (Chủ trì dự án) lập dự kiến danh mục dự án, kinh phí thực 

hiện dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2020 gửi về 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, lựa chọn các Danh mục dự án liên 

kết trong năm 2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Đối với nội dung đăng ký danh mục Dự  án đề nghị các địa  phương, đơn vị, chủ 

đầu tư (Chủ trì dự án) lập đăng ký Danh mục dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua (Chi cục 

Phát triển nông thôn) trước ngày 25 tháng 01 năm 2020 để tổng hợp trình Ủy ban nhân 

tỉnh phê duyệt danh mục dự án. 

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục dự án liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020. Các địa phương, đơn vị, 

chủ đầu tư (Chủ trì dự án) dự kiến kinh phí thực hiện dự án và tổng hợp kinh phí dự án 

gửi về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 02 năm 2020 để Sở Tài chính thẩm định, xem 

xét, cân đối bố trí kinh phí cho các dự án. Đối với hồ sơ dự án đề nghị hỗ trợ Hạ tầng 

phục vụ liên kết (mua sắm máy móc, trang thiết bị); hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn 

mác sản phẩm đề nghị bổ sung thêm thông báo kết quả thẩm định giá của cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền. 

 Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện và tổng 

hợp báo cáo theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- UBND các huyện, thành phố (t/h); 
- GĐ, PGĐ (Ô. Hải); 
- Cổng thông tin điện tử SNN&PTNT (Đăng TB); 
- Chi cục PTNT; 
Gửi bản giấy: 
- Lưu: VT,PTNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                   

 Nguyễn Mỹ Hải 
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