
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: 792 /SNN-PTNT 
V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo đề 

án “Đổi mới hình thức tổ chức sản 
xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản 
phẩm nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2018-2020” 

    Lạng Sơn, ngày 28 tháng 6  năm 2018 

 

            

Kính gửi:  
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài 
nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Công 
Thương; Sở Thông tin và truyền thông; Hội Nông dân; 
Ban dân tộc; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ngân hàng nhà 
nước tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng điều phối Chương trình 
xây dựng nông thôn mới tỉnh. 
- Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố Lạng Sơn 

 

 

Thực hiện Thông báo số 491/TB-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh 
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh ngày 13/12/2017. Trong đó có giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp 
và PTNT tiếp tục hoàn thiện Đề án “Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết 
theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020”.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện 
thành lập đoàn khảo sát thực trạng mô hình sản xuất liên kết trên địa bàn tỉnh đồng 
thời tham quan học tập mô hình liên kết điển hình tại tỉnh Bắc Giang, Thái 
Nguyên; Tổ chức hội nghị hội thảo ngay 28/6/2018 về Đề án thành phần lãnh đạo 
một số huyện, lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Sở, các doanh nghiệp, 
hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

Đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành dự thảo Đề án, để tiếp tục 
hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề 
nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, TP Lạng Sơn đóng góp ý kiến vào dự thảo 
Đề án “Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm 
nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020” 

(Dự thảo Đề án gửi qua hệ thống Eoffice) 
Các ý kiến tham gia góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

đồng thời gửi bản điện tử qua địa chỉ Email: kthtlangson@gmail.com; thời gian 
trước ngày 10/7/2018.  

Kính mong nhận được sự phối hợp của quý Cơ quan. 
 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh (thay bc); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục PTNT; 
- Lưu KHTC, TH-TS,VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Phúc Đạt 
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