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V/v sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2018 

 
 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2430/VPCP-NN ngày 15/3/2018 của Văn phòng 
Chính phủ về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, Thông báo số 2377-TB/VPTU ngày 28/3/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy 
Lạng Sơn về việc thực hiện công văn số 11-CV/BCĐ, Quyết định số 12-
QĐ/BCĐ, Kế hoạch số 13-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 

Ngày 28/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về 
việc tổng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn; theo đó yêu cầu gắn việc tổng kết Nghị quyết với sơ 
kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp. Để làm rõ hơn nội 
dung, yêu cầu sơ kết và báo cáo sơ kết Đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp, 
UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

Nội dung sơ kết và báo cáo sơ kết Đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp cần 
bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ trong Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 
10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 30/CTr-UBND 
ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh, Chương trình 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 
của UBND tỉnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn 
mới và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để phân tích, đánh giá 
mức độ hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đề án đề ra.  

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ 
tổ chức đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình một 
cách nghiêm túc, khách quan, đúng thực tế. Chỉ rõ những mặt được, chưa được từ 
đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề xuất những chủ trương, định 
hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương 
từ nay đến năm 2020. (Có đề cương báo cáo kèm theo). 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện, gửi báo cáo 
sơ kết về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bằng văn bản và thư điện tử qua 
địa chỉ Email: khtcsnnls@gmail.com) trước ngày 20/5/2018 để tổng hợp, xây dựng 
báo cáo chung của UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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