
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Số:       /SNN-TSKTTH        

V/v Nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ 

thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

  Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

  Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố; 

         - Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

  - Trung tâm Khuyến nông. 

 

 Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; 

 Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/5/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 

số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược Phát 

triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 Để có căn cứ xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược phát triển thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn phù hợp với thực tiễn. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ nghiên 

cứu, đề xuất theo nội dung kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (có kế hoạch hành động gửi kèm). 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị 

liên quan gửi văn bản đề xuất theo phụ lục gửi kèm về Sở (qua Phòng Thủy sản - 

KTTH) trước ngày 19/5/2021 để tổng hợp xây dựng kế hoạch hành động tổ chức thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (T/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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