UBND TỈNH THANH HOÁ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:2496 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 6 năm 2020

V/v thẩm định kinh phí hỗ trợ thực
hiện mô hình chăn nuôi theo chuỗi
liên kết cung cầu với đơn vị chế biến
xuất khẩu.

Kính gửi: Sở Tài chính Thanh Hóa.
Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách
địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách;
Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ các thông tư của Bộ Tài chính: Số 43/2017/TT-BTC ngày
12/5/2017 về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; số 08/2019/TTBTC ngày 30/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/
TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.
Trên cơ sở đề nghị thực hiện các mô hình liên kết theo chuỗi của UBND
các huyện: số 223/UBND-NN ngày 18/02/2020 của UBND huyện Quảng Xương;
Số 278/UBND-NN&PTNT ngày 25/02/2020 của UBND huyện Hoằng Hóa, số
65/TTr-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hậu Lộc; số 2745/UBND-KT
ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Thanh Hóa,
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực
hiện các mô hình liên kết theo chuỗi năm 2020 (có phụ lục kèm theo) báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

Hoàng Thị Yến

