ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1258/UBND-NLN

Lào Cai, ngày 01 tháng 04 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xây dựng Chiến lược phát triển
nông, lâm nghiệp đến năm 2025 và
năm 2030, tỉnh Lào Cai

Kính gửi:
- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài
nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải –
Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai tại Thông báo số 278-TB/TU
ngày 31/3/2021 về kết luật của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban Thường
trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh ngày 29/3/2021, Chủ tịch
UBND tỉnh chỉ đạo, như sau:
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở:
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi
trường, Giao thông vận tải – Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội; các sở,
ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, xây
dựng, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chiến lược phát triển nông, lâm nghiệp
của tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và năm 2030; trọng tâm của chiến lược là quy
hoạch phát triển nông nghiệp để thu hút các công ty, doanh nghiệp, nhà đầu tư có
tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu
tư phát triển sản xuất vùng nguyên liệu, xây dựng các nhà máy chế sâu, có công
nghệ hiện đại, xứng tầm với tiềm năng, mục tiêu khát vọng phát triển nông, lâm
nghiệp nghiệp của tỉnh Lào Cai; nhằm thay đổi cơ bản về cục diện, phương thức
sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới của Lào
Cai trong 5 năm và 10 năm tới; trong đó, xây dựng kế hoạch, cách thức tổ chức
thực hiện cụ thể các mục tiêu chiến lược hằng năm và cho cả giai đoạn. Hoàn
thành, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/5/2021.
Căn cứ văn bản này, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (bc);
- CT, PCT1;
- Như trên;
- CVP, PCVP3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1,3, NLN1,2.
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