UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:4156 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 27 tháng 10 năm 2020

V/v đề xuất danh mục các dự án kêu
gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Kính gửi: Sở Ngoại vụ Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 736/SNgV-HTQT ngày 12/10/2020 của Sở Ngoại vụ
về việc xây dựng danh mục các dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất danh mục các dự án kêu gọi viện trợ phi chính
phủ nước ngoài, cụ thể như sau:
1. Dự án Điều tra, đánh giá nguy cơ tổn thương, xây dựng kế hoạch hành
động thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới phát triển nghề
cá tại bãi ngang xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
2. Dự án Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Sa mộc (Cunninghamia sinensis
R.Bn) nhằm phục hồi và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh
Thanh Hoá.
3. Dự án Xây dựng hệ thống khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất
lúa nước tại các bản vùng đệm Khu BTTTN Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa.
4. Dự án Xây dựng mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi, góp phần bảo
vệ môi trường và sử dụng năng lượng tái tạo tại một số thôn bản thuộc vùng
đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
5. Dự án Cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng đệm
Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - tỉnh Thanh Hóa thông qua việc nâng cao
nhận thức về bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm nhiên liệu, giảm áp lực đối
với tài nguyên rừng đặc dụng.
6. Dự án Cải tạo, phục hồi nâng cao năng suất, chất lượng rừng Nứa, Vầu tự
nhiên nghèo kiệt tại các bản trên địa bàn Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn.
(có đề xuất các dự án chi tiết kèm theo).
Đề nghị Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT, KHTC.
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