
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-VXNV  Ninh Thuận, ngày        tháng 4 năm 2022 
V/v tham mưu xây dựng chương 

trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư 

vào lĩnh vực sản xuất, chế biến 

các sản phẩm Halal. 

  

      

Kính gửi: S 

-  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

-  Sở Công thương; 

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
 

 

Tiếp nhận Công văn số 1216/SNNPTNT-QLCN ngày 12/4/2022 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất thời gian và các nội dung 

tham mưu xây chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và 

chế biến các sản phẩm Halal, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý gia hạn thời gian (trong Quý IV) theo đề nghị tại Công văn số 

1216/SNNPTNT-QLCN ngày 12/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Công Thương cùng các cơ quan liên quan tham mưu 

lồng ghép nội dung xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản 

phẩm Halal vào Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm của tỉnh. 

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan tham mưu 

chương trình đẩy mạnh, quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm Halal Ninh 

Thuận và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp kết nối các đối tác trong khu vực. 

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở 

Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan tham mưu 

báo cáo rà soát các sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương để thúc đẩy sản 

xuất và chế biến vào thị trường Halal. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT. và các PCT. UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.MD. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Lê Huyền 
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