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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu 

chí và quy trình lựa chọn mô hình, dự án phát triển sản xuất liên kết theo  

chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 10/11/2020, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì cuộc họp chuyên đề để xem xét dự thảo Quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình lựa chọn mô hình, dự án 

phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham 

dự cuộc họp có đaị diêṇ lañh đaọ các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Khoa học và 

Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân 

tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đồng 

chí Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố.   

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo 

nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp như sau: 

Thực hiện ý kiến kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Công văn số 103/HĐND-KTNS ngày 11/3/2020, UBND tỉnh đã giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình lựa chọn mô hình, dự án phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lấy ý kiến 

góp ý của các cơ quan, UBND các huyện, thành phố hoàn chỉnh báo cáo UBND 

tỉnh. Sau khi xem xét, thảo luận cuộc họp thống nhất cần thiết ban hành Quyết 

định quy định về tiêu chí và quy trình lựa chọn mô hình, dự án phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị làm cơ sở lựa chọn, triển khai các mô hình phát 

triển sản xuất mang lại hiệu quả, khắc phục hạn chế trong phân bổ nguồn lực 

thiếu tập trung dẫn đến triển khai các mô hình nhỏ lẻ, thiếu bền vững, không 

nhân rộng được. 

Tuy nhiên xét thấy tại thời điểm hiện nay các căn cứ pháp lý để xây dựng 

Quyết định là Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020 và Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn 

phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
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đoạn 2016 – 2020 đều hết hiệu lực thi hành vào năm 2020, Trung ương chưa có 

hướng dẫn, định hướng chỉ đạo trong giai đoạn tiếp theo do đó không có cơ sở để 

ban hành Quyết định.  

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, xây 

dựng dự thảo Quyết định theo hướng quy định tiêu chí và quy trình lựa chọn mô 

hình, dự án phát triển sản xuất cho hai cấp là mô hình, dự án cấp tỉnh và mô hình, 

dự án cấp huyện với các tiêu chí phù hợp cho từng loại (dự án cấp tỉnh cần phải 

có tiêu chí về liên kết, bao tiêu sản phẩm; cấp huyện chỉ đề cập đến hiệu quả mô 

hình, sản phẩm tiêu thụ được trên thị trường), thuận lợi cho việc triển khai tại cơ 

sở, phù hợp quy định của Trung ương; chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

xem xét ban hành Quyết định khi có quy định và hướng dẫn của Trung ương./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần tham dự họp; 

- Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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