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    Đức Thọ, ngày 30 tháng  07 năm 2020 

       

                         Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị quyết HĐND số 214/2020/NQ-HĐND ngày10/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất 

kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-

19, Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 

10/7/2020 của HĐND tỉnh. Để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao, Chủ tịch 

UBND huyện giao:  

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết đến tận mọi người dân và 

các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

- Tổ chức rà soát các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông nghiệp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu 

cầu nội dung của Nghị quyết tổng hợp báo cáo về UBND huyện qua phòng NN-

PTNT trước ngày 15/8/2020 (Theo mẫu gửi kèm). 

2. Giao Phòng NN-PTNT huyện. 

Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, tham mưu 

UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành nghiệm thu kết quả thực hiện 

tại các xã, thị trấn, tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

Yêu cầu Trưởng phòng NN - PTNT huyện  và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN-PTNT, Chi cục CN-TY tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng cấp ủy - chính quyền huyện; 

- Phòng NN-PTNT huyện (T/h); 

- Lưu: VT, NN; 

- Gửi: VB giấy, thư điện tử. 
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