UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3134 /SNN&PTNT-TT&BVTV

Thanh Hóa, ngày06 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

V/v Báo cáo hoàn thiện dự thảo Kế
hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao thông minh; hình thành
các vùng chuyên canh sản xuất hàng
hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát
triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến
chế biến, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2030.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện các Quyết định: Số 2999/QĐ-UBND, ngày 09/8/2021 về việc
ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13/NQCP ngày 03/02/2021 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ
Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045; Quyết định số 127/QĐ-UBND, ngày 07/01/2022 về Chương trình
công tác năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh;
Thực hiện Công văn số 993/UBND-THKH ngày 18/01/2022 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị các đề án trong Chương trình
công tác năm 2022 của UBND tỉnh; Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT
chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh; hình thành các vùng chuyên
canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá
trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
(gọi tắt là kế hoạch). Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong Quý III năm 2022.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập tổ biên tập, xây dựng dự thảo báo
cáo thuyết minh và dự thảo kế hoạch; xin ý kiến bằng văn bản các sở, ngành,
đơn vị có liên quan tại Văn bản số 2658/SNN&PTNT-TTBVTV, ngày
06/7/2022 về việc góp ý và rà soát Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao thông minh; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa
quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế
biến, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.
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Trên cơ sở ý kiến góp ý của các ngành và địa phương. Sở Nông nghiệp và
PTNT đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện bản dự thảo báo cáo thuyết
minh và dự thảo Kế hoạch.
(Có Dự thảo và các tài liệu có liên quan kèm theo)
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện và gửi kèm Dự thảo
và các tài liệu có liên quan; Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
ban hành để các, ngành, các địa phương tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PGĐ Hoàng Viết Chọn;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT&BVTV.
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