UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 4147 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

V/v dự toán kinh phí thực hiện chính
sách ngành Nông nghiệp năm 2021.

Kính gửi: Sở Tài chính Thanh Hóa.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
3408/UBND-THKH ngày 20/3/2020 về việc rà soát, đánh giá, đề xuất đối với
các cơ chế, chính sách đang thực hiện trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và
PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có
liên quan rà soát đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát
triển nông nghiệp, nông thôn đã ban hành giai đoạn 2016 - 2020, đề xuất các
chính sách cần xây dựng mới giai đoạn 2021- 2025, báo cáo UBND tỉnh và gửi
Sở Tài chính tổng hợp (Văn bản số 1410/SNN&PTNT-KHTC ngày
20/4/2020); theo đó, đến hết năm 2020, các cơ chế chính sách của tỉnh ban
hành sẽ hết hiệu lực, gồm: Cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ
cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết
số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất
giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020
theo Nghị quyết số 152/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh.
Để tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch
cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; đảm
bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình phát triển nông
nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đề nghị Sở Tài chính
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh dự toán kinh phí là 272,258 tỷ đồng (chi tiết các
cơ chế, chính sách đã được Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Tài chính tại Văn
bản số 3304/SNN&PTNT-KHTC ngày 25/8/2020) vào dự toán thu chi ngân sách
địa phương năm 2021 để thực hiện các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp
đã và sẽ được ban hành và triển khai tại các địa phương, đơn vị trong năm 2021.
Đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.
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