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CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM
DIc 1p - Ttr do - Hinh phüc
Cam L, ngày 12 tháng 01 nàm 2021

TO TRINH
V/v xin chü tru'o'ng diu chuyên kinh phi mua ging 1ic, horn sn con 1i b sung
vào kinh phi mua giông 1cm và diêu chinh do'n giá horn san
Kinh gi1i:
- UBND tinh Quáng Trj;
- S& Nông nghip&PTNT;
- Sâ Tài chInh.
Thirc hin Phuung an s 5841/PA-UBND ngày 18/12/2020 cüa UBND tinh
Quãng Tr ye vic khôi phic khân cap thit hi do thiên tai gay ra trong san xuât
nông nghip, khân truang triên khai san xuât vi Dông 2020 và vii Dông Xuân 20202021; Quyêt dnh so 98/QD-MTTQ-BCT ngày 22/12/2020 cüa UBMTTQVN tinh
Quãng Trj ye vic h trq khân cap cho các dja phu'o'ng khôi phiic san xuât nông
nghip do ãnh huàng lü hit, UBND huyn dã chü dng xây drng phuang an, kê
hoch tiêp nhn, phân bô to chüc san xuât, tp trung huy dng rnpi nguôn liic, ñng
diing dOng b các giái pháp dê thirc hin có hiu qua nguôn ho trq nhàm dam bão kjp
thai cho san xuât v11 Dông Xuân 2020-2021. D.c bit huyn chii tr9ng triên khai kjp
thii các giông mang tInh th?ñ vi cao nhu lia, lac, san. Tuy nhiên do ânh huâng cüa
thiên tai nên giông san khan hiêm, nguôn cung khó khän dn den giá thành tang cao.
Ben canh do dôi vth kinh phi h trg mua giông 1c và horn san cüa huyn không sü
dicing hêt do mt so din tich bj bôi lap, trüng thâp có khà nàng chua khac phiic kjp dê
san xuât vi Bong xuân 2020-202 1, trong khi do giông 4t nuOi nhât là giông 1cm hâu
hêt lcmn dã bj chêt sau dqt büng phát djch tâ 1cm Châu phi nên ngtrO'i dan dang can
nguôn giOng dê tái san xuât.
D kjp thài h tr9' cho ngui dan giàm brt khó khãn, darn bâo san xuãt vii
BOng Xuân 2020-202 1 cn kê, UBND huyn kinh dê nghj UBND tinh, Sâ Nông
nghip&PTNT, Sm Tài chinh cho phép huyn du'çmc diêu chuyên so kinh phi h trg
không sü diing hêt ,bao gôm: horn san 381.542.000 dông và giông lc 241.605.000
dOng sang ho trq giông lçmn cho ngi.r6i dan và diêu chinh giá horn san tilt 2.000d/kg len
2.5 oodikg.
UBND huyn kInh d ngh UBND tinh, SO Tài chinh, Sm Nông nghip&
PTNT xern xét, giài quyêt./.
Nri nhfln:
TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhi.r trên;
KT.CHU TI
- C!iü tjch, các PCT UBND huyti;
PHOCHUTI
- CVP, PVP, CVNN;
- Ltxu: VT, NN.
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