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Kính gửi: Trưởng PhòngNông nghiệp phát triển nông thôn; 
 

Thực hiện văn bản số 69/UBND-NL5 ngày 06 tháng 1 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc tham mưu báo cáo kết quả triển khai mô hình chỉ đạo điểm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm.  

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở 

phương án, dự toán đã được thẩm định, phê duyệt đôn đốc, hướng dẫn các xã 

Yên Hồ, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh tập trung đẩy nhanh tiến độ các nội dung 

công việc theo khung kế hoạch. Khẩn trương tổng hợp báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện mô hình, cụ thể: 

1. Tiến độ triển khai lập và phê duyệt phương án dự toán xây dựng mô 

hình điểm; 

2. Tình hình triển khai và kết quả hỗ trợ theo từng nội dung được quy 

định tại Quyết định số 4078/QĐ ngày 28/10/2019 của Bộ nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

3. Kết quả đạt được của mô hình chỉ đạo điểm đến nay; Kết quả về nguồn 

vốn hỗ trợ triển khai mô hình trong năm 2020 và dự kiến 2021- 2025 (phân theo 

nguồn Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương và vốn khác); 

4. Khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp để tiếp tục tổ chức trển khai 

hiệu quả Kế hoạch chỉ đạo điểm trong thời gian tới. 

Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu báo cáo  

trước ngày 11/01/2021 để kịp thời báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Lưu VT, NTM. 
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