UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HOÁ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 137 /SNN&PTNT-TTr

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 01 năm 2021

V/v báo cáo bổ sung tình hình thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2020

Kính gửi:
- Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng NTM;
- Chi cục Phát triển nông thôn.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 133/STC-HCSN ngày
11/01/2021 của Sở Tài chính đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2020. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn
vị báo cáo một số nội dung sau:
1. Chi cục Phát triển nông thôn:
- Báo cáo kết quả tình hình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các
công ty nông, lâm nghiệp.
- Các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất hàng hóa, mở
rộng thị trường tiêu thụ nông sản.
2. Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới báo cáo kết
quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Các nội dung phân tích, đánh giá trong báo cáo phải có số liệu cụ thể, so sánh
kết quả năm 2020 với năm 2019; chỉ rõ tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân làm tốt cũng
như có sai phạm, gây thất thoát, lãng phí (nếu có).
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp
và PTNT (qua Thanh tra Sở) chậm nhất 15h ngày 14/01/2021 đồng thời gửi bản
mềm về địa chỉ mail: tts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, TTr.

Nguyễn Hoài Nam
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