UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 2894 /SNN-NTM
V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án
"Mỗi xã một sản phẩm" năm 2021 và Kế
hoạch thực hiện năm 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 13 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - Các Sở: Công thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ,
Văn hóa, thể thao và du lịch;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 1553/KH-BCĐ ngày 26/5/2021 của Ban chỉ đạo
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên về việc thực hiện
Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên năm 2021;
Để tổng hợp kết quả thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện
năm 2021 và xây dựng kế hoạch thực năm 2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố một số
nội dung như sau:
1. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện năm
2021 theo Kế hoạch số 1553/KH-BCĐ ngày 26/5/2021.
(Có đề cương báo cáo đính kèm)
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022: Về mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ
trọng tâm, giải pháp thực hiện và dự kiến nguồn kinh phí.
3. Đề xuất và kiến nghị (nếu có).
Báo cáo của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi
về Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước
ngày 25/12/2021 (bản mềm gửi vào địa chỉ: vpdpdbi@gmail.com) để tổng hợp.
(Chi tiết liên hệ: Đ/c Nguyễn Văn Nam - 0902.568.111 để phối hợp, thực hiện)
Nhận được Văn bản, kính đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện,
thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Chi cục QLCL;
- Lưu: VT, VPĐP.

GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Hải

