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UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 
––––––– 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

     

 

Số:           /VPUB-KTTH  Ninh Thuận, ngày        tháng 6 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Thông 

tư số 02/2020/TT-BNNPTNT 

ngày 28/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

  

 

 

Kính gửi:   

-  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

-  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

                 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 

28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

tiêu chí kinh tế trang trại (Thông tư đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính 

phủ), 

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

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng với Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đúng 

quy định các nội dung liên quan tại Thông tư nêu trên; trong quá trình thực hiện, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu, đề xuất các nội 

dung công việc có liên quan để UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

Định kỳ, trước ngày 19 tháng 12 hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổng hợp báo cáo về kinh tế trang trại trong năm trên địa bàn tỉnh, gửi 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Kịp thời công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; các quy 

định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn thực phẩm, an toàn 

dịch bệnh, bảo vệ môi trường đến cấp xã; 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, phổ biến tiêu chí kinh tế 

trang trại cho cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn cấp xã biết, thực hiện; triển khai thống kê, cập 

nhật các biến động về chủ trang trại, diện tích đất sản xuất, loại trang trại; lập sổ 

theo dõi theo mẫu tại Phụ lục I; tổng hợp, báo cáo về kinh tế trang trại trên địa 

bàn theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-

BNNPTNT ngày 28/02/2020. 
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- Định kỳ, trước ngày 10/12 hằng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn trong 

năm, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh đến các đơn vị biết, thực hiện./. 
 

 

   KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Trần Quốc Nam; 

- Sở KH&ĐT; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. QMT       

 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Đình Tuấn 
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