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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 4669 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  11  tháng 11 năm 2019 

V/v hoàn thiện đề cương và dự 
toán dự án mô hình thí điểm tiêu 
thụ nông sản và cung ứng vật tư 

nông nghiệp 

 

  

Kính gửi: Sở Công Thương. 

 

Xem xét Tờ trình số 70/TTr-SCT ngày 29/10/2019 của Sở Công Thương 
về việc phê duyệt Đề cương và kinh phí Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông 
sản và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với cây Quế và rau, củ đặc sản an toàn 
vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 2183/STC-HCSN 
ngày 04/11/2019 của Sở Tài chính về việc thẩm định dự toán chi tiết dự án mô 
hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Công Thương rà soát, hoàn thiện lại dự thảo đề cương và dự toán dự 
án “mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với 
cây Quế và rau, củ đặc sản an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn”, trong đó phần đề cương chia thành 02 mục là thông tin chung về dự án 
(gồm: sự cần thiết, căn cứ pháp lý, phạm vi, nhiệm vụ, thông tin dự án,…) và 
phần nội dung chính của dự án (gồm: đánh giá khái quát, mục tiêu và phương 
án, giải pháp, tổ chức thực hiện,…), phần dự toán kinh phí gộp chung thành 
một biểu; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 14/11/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương, các cơ quan liên 
quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KH&ĐT, NN&PTNT; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KTN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC).     
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Dương Văn Chiều 
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