UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 1721

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2019

/SNN-VPĐP

V/v góp ý Đề án Chương trình mỗi
xã một sản phẩm tỉnh Tây Ninh giai
đoạn 2019 - 2020 và định hướng
đến năm 2030

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các hội, đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, Ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Khoa
học và Công nghệ, Y tế, Lao động Thương binh và
Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao
và Du lịch, Giao thông Vận tải, Công thương, Giáo
dục và Đào tạo, Tư pháp; Công an, Bộ Chỉ huy Quân
sự, Cục Thống kê, Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo
Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 ban hành Kế hoạch
triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020;
Căn cứ Công văn số 4769/VP-KTN ngày 11/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh
về việc chủ trương xây dựng đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”;
Thực hiện Công văn số 2463/UBND-KTN ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh
về việc tham mưu Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, trong đó UBND tỉnh
thống nhất nội dung đề cương và kinh phí lập Đề án,
Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới) đã phối hợp với đơn vị tư vấn (Phân viện Quy hoạch và Thiết
kế Nông nghiệp) dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Tây Ninh
giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh
ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các hội, đoàn thể tỉnh; các Sở, Ngành
tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường,
Khoa học và Công nghệ, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và
Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Công thương, Giáo
dục và Đào tạo, Tư pháp; Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Cục Thống kê, Liên minh

Hợp tác xã tỉnh; Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các
huyện, thành phố nghiên cứu đóng góp ý kiến dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã
một sản phẩm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030
(chi tiết dự thảo đề án được gửi kèm theo Công văn này, đồng thời được gửi kèm
theo văn bản ký số trên Văn phòng điện tử eGOv và Trang web Sở Nông nghiệp và
PTNT - chuyên mục Nông thôn mới).
Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp
và PTNT trước ngày 08/7/2019 (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn, số 96 Phạm
Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh; địa chỉ email: vpdpntmtayninh@gmail.com, điện
thoại 0276.3922.559) để Sở tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở (phụ trách);
- Lưu: VT, VPĐP.

2

