UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3702 /SNN- VP
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo
Quyết định phê duyệt danh sách
các ngành hàng, sản phẩm quan
trọng cần khuyến khích và ưu tiên
hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản
xuất với tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 08 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công
thương; Khoa học và Công nghệ, Tư pháp;
- Liên minh hợp tác xã tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- UBND các huyện thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy sản; Chi cục
Chăn nuôi thú y; Phát triển nông thôn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4350/UBND-KT
ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tham mưu triển khai thực
hiện Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, Thông báo số
388/TB- UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND
tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển trồng cỏ và chăn nuôi
bò thịt cao sản, bò sữa và chính sách hỗ trợ phát triển cây điều trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2019- 2025;
Căn cứ Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 98/2018/NĐ- CP ngày 5/7/2018 của
Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Qua rà soát, tổng hợp các đề xuất ngành hàng, sản phẩm từ các sở, ngành
đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã Dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách ngành hàng, sản phẩm
quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
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Để thống nhất nội dung Dự thảo quyết định phê duyệt danh sách các ngành
hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết
gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trước
khi trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
1. Đề nghị các sở, ngành đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành
phố, các đơn vị trực thuộc Sở tham gia góp ý Dự thảo Quyết định nêu trên, gửi về
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Chi cục Phát triển nông thôn
trước ngày 14 tháng 11 năm 2018, đồng thời gửi qua email:
ccptnt@snnptnt.binhthuan.gov.vn .Quá thời hạn trên, các dơn vị, địa phương nào
chưa gửi ý kiến tham gia thì xem như đã thống nhất với Dự thảo.
2. Giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ động liên hệ các sở ngành, các địa
phương gửi ý kiến góp ý; sau đó tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý, hoàn chỉnh Dự
thảo Quyết định và Tờ trình, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất trong
ngày 19 tháng 11 năm 2018.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ngành, đơn vị và Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./.
(Dự thảo Quyết định và Tờ trình đề nghị UBND tỉnh Phê duyệt danh sách các ngành
hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản
xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được đăng tải trên
website: www.snnptnt.binhthuan.gov.vn, Mục Văn bản điều hành của Sở)
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- Như trên;
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- Lưu: VT, VP, Hương
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