UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 124 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày13 tháng01 năm 2021

V/v đề nghị báo cáo tình hình thực
hiện các dự án, trọng điểm thuộc lĩnh
vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
hàng tháng.

Kính gửi:
- Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa;
- Công ty TNHH hai thành viên ứng dụng nông nghiệp công
nghệ cao và thực phẩm sữa Yên Mỹ;
- Các Công ty TNHH MTV chăn nuôi RTD; APPE; APPE AC;
- Công ty TNHH MTV chăn nuôi TIGER;
- Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa.

.

.

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh
về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh năm 2021; Sở Nông nghiệp và PTNT được phân công là đơn vị đầu mối
theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện dự án của các công ty nêu trên.
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đề nghị các Công ty báo cáo về
tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện,
nguyên nhân và đề xuất các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với
từng dự án theo Biểu mẫu gửi kèm theo; báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Nông
nghiệp và PTNT chậm nhất ngày 15 hàng tháng và qua địa chỉ Email:
haclan76@gmail.com để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Rất mong sự phối hợp chặt chẽ của Quý Công ty./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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