UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1803/UBND

Đông Triều, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc triể n khai chiń h
sách khuyến khích đầu tư,
liên kế t trong nông nghiê ̣p
theo Nghi ̣quyế t của Hô ̣i
đồ ng nhân dân tin̉ h

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Tài chính - Kế hoa ̣ch;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Trung tâm Truyề n thông và Văn hóa thi ̣xa;̃
- Trung tâm Dich
̣ vu ̣ kỹ thuâ ̣t nông nghiê ̣p thi ̣xa;̃
- UBND các xã, phường.
Ngày 30/7/2019 Hô ̣i đồ ng nhân dân tin̉ h ban hành Nghi ̣quyế t số
194/2019/NQ-HĐND về viê ̣c ban hành chiń h sách khuyế n khić h đầ u tư , liên kế t
trong sản xuấ t , chế biế n và tiêu thu ̣ sản phẩ m nông nghiê ̣p tỉnh Quảng Ninh (gửi
kèm) và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2019.
Để triể n khai hiê ̣u quả các chiń h sách của Nghi ̣quyế t , phát huy được các
sản phẩm có thế mạnh của thị xã, thu hút đươ ̣c các doanh nghiê ̣p đầ u tư vào liñ h
vực nông nghiê ̣p , thúc đẩy nông nghiệp thị xã phát triển theo hình thức liên kết
và sản xuất theo chuỗi, xây dựng thương hiê ̣u và nâng cao giá tri ̣sản phẩ m nông
nghiê ̣p; UBND thị xã yêu cầ u các cơ quan, đơn vi ̣triể n khai các nô ̣i dung sau:
1. Đẩy mạnh cô ng tác tuyên truyề n , phổ biế n rô ̣ng raĩ bằ ng nhiề u hiǹ h
thức khác nhau đến tấ t cả các tổ hơ ̣p tác , hơ ̣p tác xã hoa ̣t đô ̣ng liñ h vực nông
nghiê ̣p, chủ trang trại, doanh nghiê ̣p đang hoa ̣t đô ̣ng trong liñ h vực nông nghiê ̣p,
các tổ c hức kinh tế tham gia chương triǹ h OCOP và các tổ chức , cá nhân khác
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thị xã.
2. Các cơ quan, đơn vi ̣căn cứ chức năng, nhiê ̣m vu ̣ đươ ̣c giao và nô ̣i dung
của Nghị quyết để chủ độn g triể n khai thực hiê ̣n chiń h sách khuyế n khić h đầ u
tư, liên kế t trong sản xuấ t , chế biế n và tiêu thu ̣ sản phẩ m nông nghiê ̣p trên điạ
bàn thị xã.
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3. Giao Phòng Kinh tế là đầ u mố i để tổ chức , triể n khai thực hiê ̣n chính
sách. Chủ động tham mưu , đề xuất UBND thi xa
̣ ̃ các nhiệm vụ , giải pháp để
triể n khai hiê ̣u quả các chin
́ h sách.
Tham mưu UBND thi ̣xã ban hành kế hoa ̣ch triể n khai Nghi ̣quyế t , xong
trước ngày 10/9/2019; rà soát , xác định các sản phẩ m có thế ma ̣nh của thị xã ;
xây dựng các đề án , dự án đố i với từng sản phẩ m cụ thể, theo hướng chuỗi sản
phẩ m (từ sản xuấ t , chế biế n đế n tiêu thu ̣ sản phẩ m ) trong đó tâ ̣p trung các giải
pháp để thu hút các doanh nghiệp tham gia triể n khai đề án, dự án.
Dự kiế n Thường trực UBND thi ̣xã nghe và cho ý kiế n đố i với nô ̣i dung
này trong tháng 9/2019.
UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vi nghiêm
túc triể n khai thực hiện./.
̣
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực UBND thị xã (chỉ đạo);
- Như kính gửi (thực hiện);
- Cổ ng thông tin điê ̣n tử thi ̣xã (đăng tin);
- Lưu: VT, TH8.

Nguyễn Văn Ngoãn
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