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V/v triển khai thực hiện
Chiến lược phát triển nông
nghiệp và nông thôn bền
vững giai đoạn 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 198/TTg-NN
ngày 25/02/2022 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp
và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gửi kèm),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các
cơ quan liên quan tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung về
quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược đến với các tổ chức, cá
nhân, cộng đồng người dân nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã… với nhiều
hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa phương… Đẩy
mạnh hơn nữa, huy động mọi nguồn lực từ xã hội và các thành phần kinh tế đầu
tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn.
2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các
Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu
xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/3/2022 (thay cho mốc thời
gian trình trước ngày 10/4/2022 tại văn bản số 677/VPUB-KTTH của Văn phòng
UBND tỉnh) để xem xét ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược trên
địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, khả thi, phù hợp, hiệu quả, đúng quy định theo yêu
cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trên; trong đó lưu ý rà soát các cơ chế,
chính sách có liên quan đến phát triển nông nghiệp và nông thôn để kịp thời tham
mưu điều chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung nhằm
thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược.
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3. Giao các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, cân đối,
tham mưu trình cấp thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai có hiệu
quả các nội dung của Chương trình trên địa bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH;
- Lưu: VT. HC
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