SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 403 /PTNT-KTHT
V/v tháo gỡ kinh phí thực hiện Chương
trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Quảng Trị, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu Tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và PTNT.
Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Trị về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020;
Căn cứ Thông báo số 56/TB-SKH-KTN ngày 29/7/2021 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư về việc Hướng dẫn kế hoạch năm 2021 thuộc Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới do Chi cục Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư (nguồn vốn
ngân sách địa phương).
Chi cục Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 312/TTr-PTNT ngày
06/8/2021 trình Sở Tài chính về việc nhập dự toán chi NSNN năm 2021 nguồn vốn
CTMTQG; Tờ trình số 335/TTr-PTNT ngày 23/8/2021 về việc Phê duyệt phương
án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thực hiện Chương trình
mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị năm 2021 (gửi kèm các văn bản).
Tuy nhiên, đến nay chưa nhập được dự toán, phương án lựa chọn nhà thầu chưa
được thẩm định, phê duyệt.
Để kịp thời triển khai các nội dung của Chương trình OCOP năm 2021 theo
đúng yêu cầu, tiến độ, mục tiêu kế hoạch UBND tỉnh đã đề ra. Chi cục Phát triển
nông thôn đã ký biên bản ghi nhớ với Trung tâm nghiên cứu và Phát triển hệ thống
nông nghiệp để tư vấn thực hiện một số nội dung (Tổ chức khảo sát, tư vấn lựa
chọn ý tưởng sản phẩm, tư vấn cho chủ thể hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ tham gia
đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021); rà soát, tổng hợp đề xuất nhu
cầu hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021 của các
huyện, thị xã, thành phố.
Chi cục Phát triển nông thôn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính và Sở Nông nghiệp và PTNT một số nội dung sau:
1. Hướng dẫn các thủ tục để nhập dự toán chi NSNN năm 2021;
2. Hướng dẫn thủ tục xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu: Tư vấn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng
Trị năm 2021;

3. Cho ý kiến về triển khai thực hiện các dự án phát triển sản phẩm theo hình
thức hỗ trợ sau đầu tư; triển khai các nội dung Chương trình theo kế hoạch. Sau khi
thẩm định và nhập dự toán sẽ làm thủ tục thanh quyết toán theo quy định.
Kính đề nghị các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư và Tài
chính cho ý kiến tháo gỡ các nội dung trên; văn bản xin gửi về Chi cục Phát triển
nông thôn trước ngày 07/10/2021 để thực hiện các nội dung, kế hoạch và giải
ngân nguồn vốn trong năm 2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- CCT, PCCT;
- Lưu: VT, KTHT.
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