UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 4171 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 28 tháng 10 năm 2020

V/v hoàn thiện danh mục dự án,
nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát
triển nghiên cứu, sản xuất giống phục
vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh
Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Viện Nông nghiệp Thanh Hóa;
- Trường Đại học Hồng Đức.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 14935/UBNDNN ngày 23/10/2020 về việc hoàn thiện danh mục dự án, nhiệm vụ thực hiện
Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành
nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2030.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức rà soát
các nhiệm vụ, dự án và làm rõ sự cần thiết, mục tiêu, quy mô, địa điểm thực
hiện của từng nhiệm vụ, dự án (gửi kèm theo) trên cơ sở đó, hoàn chỉnh danh
mục các nhiệm vụ, dự án gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày
02/11/2020 (qua phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, kèm files điện tử theo địa chỉ
email pkhtc.snnptnt@thanhhoa.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp
và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Thái

Phụ lục: Danh mục dự án, nhiệm vụ thực hiện Chương trình "Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành
nông nghiệp nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"
Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
TT

Tên dự án, nhiệm vụ

Tổng cộng
I

Dự án xây dựng, nâng cấp
các cơ sở hạ tầng các vùng
sản xuất giống tập trung

1
2

II

1
2

Dự án nâng cấp cơ sở hạ
tầng, trang thiết bị cho các
đơn vị nghiên cứu, sản xuất
giống theo hướng hiện đại

Lý do, sự
cần thiết

Mục
tiêu

Quy mô
thực hiện

Địa điểm
thực hiện

Trong đó
Tổng
số

Ngân sách Nhà nước
Vốn đầu tư
phát triển

Vốn sự
nghiệp

Vốn
khác

Nhiệm vụ phát triển khoa học
công nghệ về giống (bảo tồn
III nguồn gen, nuôi giữ giống
gốc, nghiên cứu khoa học
công nghệ về giống).
1
2
IV

1
2

Nhiệm vụ sản xuất giống
theo hướng hiện đại.

