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Kính gửi:   

- Trưởng Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn; 

- Chủ tịch UBND các xã: Bùi La Nhân, Quang Vĩnh,  

Yên Hồ; 

- Công ty tư vấn Nho Nho. 
 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Mô hình chỉ đạo điểm của Trung ương về 

sản phẩm gạo hữu cơ trồng trên ruộng rươi, cáy tại huyện Đức Thọ, UBND 

huyện yêu cầu một số nội dung sau: 

1, Giao Trưởng Phòng Nông nghiệp PTNT: 

- Trên cơ sở Văn bản số 7640/BNN-VPĐP ngày 3/11/2020 của Bộ Nông 

nghiệp PTNT về việc thẩm định dự án chỉ đạo điểm triển khai Chương trình 

OCOP; Khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn 3 xã: Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Yên 

Hồ phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành phương án và dự toán chi tiết trước 

ngày 11/12/2020. 

- Soát xét Phương án và dự toán chi tiết cho các đơn vị, tham mưu văn 

bản xin ý kiến góp ý của Sở Nông nghiệp PTNT, Văn phòng điều phối NTM 

tỉnh đồng thời thẩm định phương án - dự toán chi tiết mô hình chỉ đạo điểm gạo 

hữu cơ trồng trên ruộng rươi, cáy. Hoàn thành trước ngày 12/12/2020. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, Ban quản lý Chương trình XD NTM các 

xã Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Yên Hồ và các cơ sở, các hộ gia đinh thực hiện 

mô hình đúng quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả. 

2, Giao Uỷ ban nhân dân các xã:  

Khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn và Phòng Nông nghiệp PTNT 

thống nhất các nội dung điều chỉnh trong phương án, dự toán kịp thời hoàn thiện 

trình thẩm định, triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 11/12/2020. 

Yêu cầu Trưởng phòng Nông nghiệp PTNT, Chut tịch UBND các xã Bùi La 

Nhân, Quang Vĩnh, Yên Hồ và đơn vị tư vấn triển khai thực hiện đảm bảo nội 

dung và đúng thời gian quy định./. 
 

   Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Lưu VT, NTM. 
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