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UY BAN NHAN DAN
TNH QUANG TRI

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VLT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

So: 66 /QD-UBND

Quáng Trj, ngày J tháng O.lnam 2021

QUYET D!NH
Phê duyt h trçr du tir Dir an m& rng lien kt ch bin và tiêu thy san
phm thüy san trên dja bàn tinh Quãng Tn theo Ngh quyt s 02/2019/NQHDND ngày 20/7/20 19 cüa HOND tinh Quãng Tn
UY BAN NHN DAN TNH QUANG TRI
Can ci Lut T chic chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015,
C'án ct' Nghj djnh so 98/2018/ND-cP ngày 05/7/2018 cza ChInh phi ye
chInh sách khuyên khIch phát triên hp tác, lien két trong san xuát và tiêu thy
san phám nOng nghip;
C'ãn ci Nghj quyêt sO 02/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cza HDND tinh
Quáng Trj khuyên khIch phát triên nOng nghip z'rng dyng cOng ngh cao và nOng
nghip hiu cct; khuyên khIch lien ket san xuát và tiêu thy san phám nOng nghip
trên dja bàn tInh Quàng Trj giai doQn 2020-2025, djnh hzthng den nãm 2030,
Can ct Quylt djnh sá 3 770/QD-UBND ngày 31/12/2019 cia UBND tinh v
phan b vdn ddu tw phát trin kl hoçich nàm 2020 thyv hin Chu'ctng trInh
MTQG xáy dmg nOng thOn mâi (Nguón von: Ngán sách dja phzro'ng và ngán
sách Trung u'o'ng);
Xét d nghj cza S& NOng nghip và Phát trkn nOng thOn tgi T& trInh s
346/lTr-SNN ngày 12/10/2020 và dê nghf cza So' Kê hocwh và Dáu tic tczi van
ban sO 2072/SKLI-KTN ngày 08/12/2020,
Theo dé nghf cza Chánh Van phOng UBND tinh.
QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt h trçi du tu Dr an mô rng lien kt ch bin và tiêu thii san
ph.m thüy san trén dja bàn tinh Quãng Trj theo Nghj quyt s 02/2019/NQ-HIDND
ngày 20/7/2019 cüa HDND tinh Quâng Tn vài các ni dung ciii the nhu sau:
1. Thông tin v doanh nghip dirqc h trçr:
- Doanh nghip: Cong ty TNHH MTV Ngoc Tun Cüa Tüng;
- Loti hlnh doanh nghip: Cong ty TNHH Mt thành viên;
- Tri sâ chInh: Khu ph An Hôa 1, thj trn Cra Tüng, huyn Vinh Linh,
tinh Quãng Trj;
- Din thoi: 0913430174;
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- Giy chüng nhn däng k doanh nghip Cong ty TNHIH mt thành viên,
mA s6 doanh nghip 3200286802, dang k lan dâu ngày 14/8/2008 Va däng 1)
thay dôi 1n thu 7 ngày 06/9/2019 do PhOng DAng k kinh doanh thuc S& Kê
hoach và Du tu Quãng Trj cp.
2. Thông tin v diy an thrçrc h trq:
rng lien kt ch bin và tiêu thii san phâm thüy
dty an: Du an
2.1.
san trên dja bàn tinh Quãng Trj
ma

Ten

Là dir an thuc di urçYng h trçl theo quy djnh tai Diu 1 Nghj quyét
02/2019tQ-I-1iDND ngày 20/7/20 19 cUa 1-IDND tinh Quãng Trj và Diêu 2 Nghj
djnh 98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018 cüa ChInh phü.
•A
A
•P.
A
2.2. Linh vyc dau tir va loii san pham nong nghiçp lien ket: Che bien va
tiêu thi san phm thüy san
so

so

A

9

2.3. Dia bàn thrc hin dir an: Huyn VTnh Linh, tinh Quàng Trj
2.4. Myc tiêu và quy mô dtr an:
a) Myc tiêu dir an: HInh thành mô hInh lien kêt ben vOng trong vic khai
thác, chê bin và tiéu th san phm thüy san trén dja bàn tinh, tao ra san ph.m
sau khi ch biên là châ cá niic phü hcip vói nhu cu cüa th tri.r&ng, gia tAng giá
trj cho san phâm nông nghip. Dông thai, giüp n djnh dâu ra cho bà con ngl..r
dan trên dja bàn, giài quy& vic lam cho lirc h.rçng lao dng lam ngh biên, gop
phn dam bào an sinh xA hi, nâng cao thu nhp và hInh thành các mô hInh to
chuc san xut hiu qua trong thrc hin Chucing trInh MTQG xây dirng nông
thôn m&i tai dja phi.wng.
b) Quy mô dir an: Xây drng m& rng nhà xuâng san xut chã cá niic
din tich 4.100m2, cong sut san xut dr kiên 3.600 tan nguyen liu/nAm, 1.200
tan san phâmlnAm.
2.5. Quy mô lien kt:
du vào: Cong ty TNHH MTV Ngçc Tun
- Lien kt thu mua nguyen
Cua Tüng hp dng thu mua các l°ai Ca: cá nic, cá trIch, có chun vâi các h
hrçing thu mua trung bInh khoãng 600 tânitháng; Thai
ngu dan trên dja bàn;
gian lien két 03 nAm;
- Lien k& tiêu thii san phm sau khi ch bin: Cong ty TNHH MTV NgQc
Tuân Cüa Tüng lien kt vâi Cong ty TN}IH Ng9c Tuân Surimi tieu thii toàn b
krçmg tiêu th khoãng 1.200 tan san
san phâm chá cá nic sau khi chê biên,
phm/nAm; Thai gian lien két 07 nãm.
2.6. Tng mfrc du tLr cüa dir an: 9.63 5.938.000 dng (ChIn ti', sáu trAm
ba mirai lAm triu, chin trAm ba mui tam nghIn dong), trong do:
- Ph.n vn Ngân sách Nhà nuóc h trçl: 2.000.000.000 dng;
vai

lieu

co

San

san

- Ph.n vn cüa doanh nghip: 7.635.938.000 dông.
2.7. Tien dç thirc hiçn dy kid: Nam 2020-202 1
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3. Ni dung vã mu'c vn h trç:
- Ni dung h trq: H trq xây dimg ha thng phic vi lien kt cho Cong ty
TNHIH MTV Ngçc Tu.n Cra Tüng theo quy djnh tai Khoãn 2 Diu 8 Nghj djnh
s 98/201 8/ND-CP cüa ChInh phü;
- Ting vn ngân sách nba ntr&c h trçr: Ti da 2.000.000 dng (Hai t dng);
- Nguon von ho tr: Von dau tis phat then ngan sach tinh thu9c Chuong
trInh MTQG xây drng nông thôn m&i;
- Thôi gian h trçr: Näm 2021;
- HInh thuc h trq: H trq sau dâu tu.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tir ngày k2.
Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các Sà: K hoach và Du tu,
Nông nghip và Phát trin nông thOn, Tài chInh; Giám dôc Kho bac Nhà niâc
tinh; Giám dc Cong ty TNI-II-I MTV Ng9c TuAn Cra Tüng và Chü tjch UBNID
huyn Vinh Linh chju trách nhim thi hãnh Quy& djnh này./7
Noi n/ian:
-N1nrDiêu3;
- Si KH&DT (02 bàn);
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