
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 
 

 

V/v ban hành tiêu chí lựa chọn mô 

hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết chuỗi giá trị và triển khai nhân 

rộng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa 

học lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn   

 

 

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

 

Xem xét các Công văn: số 918/SNN-KHTC ngày 10/6/2020, số 653/SNN-

KHTC ngày 30/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất xây 

dựng quy trình lựa chọn mô hình, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị và lựa chọn các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học để hỗ trợ nhân rộng trong thời 

gian tới, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

Nhất trí xây dựng Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về tiêu chí 

lựa chọn các mô hình, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và lựa chọn 02 

mô hình, đề tài để nhân rộng, gồm: (1) Mô hình cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ 

tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất chất lượng hiệu quả kinh tế trên 

địa bàn tỉnh; (2) Chuyển giao kết quả nghiên cứu của Đề tài “Nghiên cứu quy 

trình phòng trừ sâu bệnh hại quả Na theo hướng bền vững tại huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn” theo như đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

các Công văn trên.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động nghiên cứu, phối hợp với 

các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định nêu trên trình UBND tỉnh 

trong tháng 9/2020; chuẩn bị các điều kiện, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính bố vốn để triển khai thực hiện các mô hình, dự án đề xuất trên từ năm 

2021.    

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

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, KHCN, TN&MT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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