
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 411 /SNN-PTNT Lạng Sơn, ngày  02  tháng 4 năm 2019 
 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án 
“Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020, định 
hướng đến năm 2030” 

 

 
Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Y tế; Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; 
Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và xã hội; 
Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng 
Điều phối Chương trình XDNT mới tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng NN; Tỉnh Đoàn; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn; 
- Hiệp hội doang nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc Phê duyệt Đề cương, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề 
án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020, định 
hướng đến năm 2030; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với 
Trung tâm Quy hoạch và phát triển nông thôn II, trực thuộc Viện Quy hoạch và 
Thiết kế nông nghiệp xây dựng dự thảo Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”.  

Để đảm bảo đề án có tính khả thi cao, Sở Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn kính đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố tham gia góp ý kiến Dự thảo Đề án “Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”. 

(Chi tiết dự thảo Đề án được gửi kèm qua hệ thống eOffice và đăng tải trên 
cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://sonn.langson.gov.vn  vào mục văn 
bản chỉ đạo điều hành để tải văn bản). 

 Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; các Sở, 
ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, có ý kiến tham gia 
góp ý bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 08/4/2019 (Qua 
Chi cục Phát triển nông thôn Lạng Sơn, địa chỉ: Đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã 
Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ mail: 
dangvanhienptntls@gmail.com, ĐT: 0915.984.729) để tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c) 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng KHTC; 
- Chi cục PTNT; 
- Lưu VT. 
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