
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NN Thanh Hóa, ngày       tháng 9 năm 2020
 

V/v hoàn chỉnh Kế hoạch sản 

xuất ngành trồng trọt năm 2021 

và Phương án điều chỉnh chính 

sách vụ Đông năm 2020 - 2021. 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 166/TTr-SNN&PTNT ngày 

20/8/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê 

duyệt điều chỉnh nội dung hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2020 - 2021 và Công 

văn số 3621/SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 18/9/2020 đề nghị ban hành Kế 

hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2021; các Công văn số 4461/TTr-STC-

TCDN ngày 31/8/2020 và số 4890/STC-TCDN ngày 21/9/2020 của Sở Tài 

chính về tình hình thực hiện hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Đông. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn 

vị liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt 

năm 2021 và Phương án điều chỉnh chính sách vụ Đông năm 2020 - 2021; báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 29/9/2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NN. (522.2020) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

Trần Huy Chân 
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