
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KT Lạng Sơn, ngày    tháng 6 năm 2022 
 

V/v góp ý dự thảo Đề án “Chuyển 

đổi số ngành nông nghiệp, nông 

thôn đến năm 2025, định hướng  

đến năm 2030 

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 3341/BNN-VP ngày 26/5/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số ngành nông nghiệp, 

nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Sau khi nghiên cứuUỷ 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với nội dung, nhiệm vụ, giải pháp 

đề án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng . Tuy nhiên dự thảo 

Đề án chưa xác định rõ nguồn lực để thực hiện do đó đề nghị cơ quan soạn 

thảo cần tính toán xác định rõ tổng nguồn lực, cơ cấu nguồn vốn để thực hiện 

Đề án làm cơ sở để địa phương triển khai thực hiện; nghiên cứu bổ sung cơ chế 

chính sách hỗ trợ thêm cho các tỉnh vùng núi, biên giới, hải đảo còn nhiều khó 

khăn bắt nhịp kịp sự phát triển chung của cả nước. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáoBộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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