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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 
 

Thực hiện Công văn số 4435/BNN-KTHT ngày 11/6/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án, 
dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 
thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đồng 
chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND các huyện, thành phố 
và cơ quan có liên quan tổ chức đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án, dự án hỗ trợ 
PTSX, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương 
trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; dự thảo báo cáo của 
UBND tỉnh theo nội dung yêu cầu tại Công văn nêu trên, hoàn thành trước ngày 
12/7/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và cơ quan có liên quan thực hiện./. 

(Công văn số 4435/BNN-KTHT ngày 11/6/2018 gửi qua eOffice) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Ban Dân tộc; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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