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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

Năm 2020, mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP tỉnh đạt từ 8,5% - 

9%, trong đó nông, lâm nghiệp tăng từ 3 - 3,5%, tuy nhiên từ đầu năm đến nay 

tình hình thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid-19)gây ra đã làm 

thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đất nước  cũng như trên địa 

bàn tỉnh. Để bảo đảm hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020, 

nhất là đối với lĩnh vực nông, lâm nghiêp̣, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan 

liên quan xây dựng kế hoạch của ngành nông nghiệp thực hiện mục tiêu tăng 

trưởng năm 2020, trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, 

thiết thưc̣ để ngành nông nghiệp đạt, vượt mục tiêu tăng trưởng giao đầu năm (3 

-3,5%), bù đắp giá trị thiệt hại của nền kinh tế do dịch bệnh, thiên tai gây ra, bảo 

đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2020 đạt 8,5 - 9% 

như Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao; 

hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.   

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

ơNơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, KHCN, TN&MT; 

- Cục Thống kê; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT., KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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