
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /SNN-PTNT&QLCL 

V/v đăng Cổng thông tin điện tử tỉnh về hồ sơ 

xin ý kiến đối với dự thảo đề nghị xây dựng 

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 

hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2022 

  

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thực hiện Văn bản số 1388/UBND-KTN ngày 14/2/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 31/12/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI về phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp 

chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

đến năm 2025; trong đó, giao  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “căn cứ 

quy định pháp luật hiện hành, xây dựng tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa chính sách, quy định của Trung ương 

về hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo 

hướng hữu cơ, chế biến phát triển nông sản trên địa bàn tỉnh…”. 

Qua nghiên cứu nhu cầu thực tiễn địa phương, sau khi khảo sát ý kiến của 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và các cán bộ quản lý nông nghiệp trên 

địa bàn về đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, nông nghiệp hữu cơ và căn cứ các quy định hiện hành, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn dự thảo hồ sơ “đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định 

chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” (sau đây gọi tắt là hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết). 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm phát luật; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết để đăng Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

xin ý kiến Nhân dân trong thời gian 30 ngày theo quy định (hồ sơ gửi đính kèm). 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc và các Phó GĐ Sở; 

- Phòng: KHTC, TCCB Sở; 

- Chi cục PTNT&QLCL; 

- Lưu: VT, PTNT&QLCL. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Lâm Sinh 
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