
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     1618   /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  07  tháng  10   năm  2019 
V/v  Báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu 

lại nền kinh tế, đổi mới mô hình 

 tăng trưởng theo NQ27/NQ-CP 

 

 

 
 

                                    Kính gửi:  Các Chi cục trực thuộc Sở;  

 

Thực hiện Công văn số 1417/SKH-TH ngày 4/10/2019 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình 

tăng trưởng; Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu  các Chi cục trưởng căn cứ vào 

Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ, các  văn bản triển khai của 

tỉnh và Đề cương của Sở Kế hoạch và Đầu tư  (Văn bản 1474/SKH-TH đã chuyển 

qua đường truyền mạng), chỉ đạo lập báo cáo theo lĩnh vực phụ trách, trong đó cần 

tập trung các nội dung trọng tâm sau: 

Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Cơ cấu 

lại khu vực nông nghiệp và chuyển dịch đất đai trong sản xuất nông nghiệp và các 

nội dung trọng tâm khác của ngành theo Đề cương hướng dẫn. 

Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT ( qua phòng Kế hoạch- Tài chính ) 

trước 16 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2019 để tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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