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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng       năm 2022 

  

 
Kính gửi:  

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  
 

Thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển 
sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành (như kính gửi) và các đơn vị liên quan: (i) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 
thực hiện các nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, phù hợp với điều kiện của 
tỉnh Lào Cai và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 90/QĐ-TTg 

ngày 18/01/2022; (ii) Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực 
hiện việc hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định tại 

Thông tư nêu trên và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn theo quy định. 

(sao gửi kèm Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Căn cứ nội dung chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   

- CT, PCT1; 
- Như kính gửi; 
- Hội Nông dân tỉnh; 
- Liên minh HTX tỉnh Lào Cai; 
- CVP, PCVP3; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH2,3,4, NLN1,2,3.      

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

  

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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