
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 
 

V/v góp ý dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp giai đoạn 2021-2025 

 

   
 

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

 

Thực hiện Công văn số 7430/BNN-KH ngày 27/10/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý 

kiến góp ý như sau: 

1. Nội dung, nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 

đề nghị nghiên cứu bổ sung, có định hướng chỉ đạo việc cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới. Thực tiễn địa phương giai đoạn vừa qua 

việc thực hiện cơ cấu lại nền sản xuất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất gắn 

việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, đồng thời huy 

động, tập trung được các nguồn lực, tránh dàn trải. 

2. Đề nghị nghiên cứu bổ sung làm rõ, xác định cụ thể tổng nguồn lực cho 

thực hiện kế hoạch, nguồn vốn thực hiện, trong đó cần có cơ chế ưu tiên hỗ trợ 

các địa phương còn khó khăn phát triển trục sản phẩm địa phương; cân đối điều 

hòa, có chính sách đặc thù đặc biệt để dành nguồn lực thích đáng cho các địa 

phương thực hiện nhiệm vụ giữ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên 

với diện tích lớn giúp bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

Phòng TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ) . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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