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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh nhận được Công văn số  

3368/SNN&PTNT-PTNT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện “Chương 

trình bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021- 2030”,  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở nghiên cứu, tiếp 

thu ý kiến của các ngành, đơn vị có liên quan, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kế 

hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bảo tồn và phát 

triển làng nghề Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

theo hướng phân công cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm và thời 

gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Quyết định số 

801/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, 

đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đúng quy định hiện hành 

của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

trước ngày 30 tháng 10 năm 2022./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT  UBND tỉnh Lê Đức Giang (để b/c);  

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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