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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ngày 07/8/2019 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực   

 

 Ngày 07/8/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Tờ trình số 
69/TTr-SNN ngày 28/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc phê duyệt danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn. Tham dự 
họp có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các 
sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 
Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân 
tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn và Văn phòng UBND 
tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, ý kiến 
tham gia của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành tham dự 
họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Việc ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực của tỉnh là cần thiết, phù hợp quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 
19, Nghị định số 57/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Danh mục các 
sản phẩm chủ lực được xác định sẽ là cơ sở để triển khai thực hiện chính sách 
đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, qua đó các 
cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, ưu tiên, thu hút các nguồn lực đầu tư để phát 
triển hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mang lại giá trị kinh tế, 
tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến góp ý thảo 
luận tại cuộc họp, rà soát bổ sung xác định thêm các tiêu chí cho đầy đủ, bao quát, 
toàn diện làm cơ sở để lựa chọn danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của 
tỉnh bảo đảm tính đại diện các ngành, lĩnh vực (lâm nghiệp, nông nghiệp, trồng 
trọt, chăn nuôi, thủy sản); sản phẩm được lựa chọn phải có qui mô sản xuất, sản 
lượng khá và ổn định hoặc là sản phẩm có lợi thế, tiềm năng phát triển trong thời 
gian tới. Rà soát sắp xếp danh mục các sản phẩm chủ lực theo thứ tự ưu tiên để 
quan tâm, tập trung trong chỉ đạo, kêu gọi đầu tư. Nghiên cứu xem xét bổ sung các 
sản phẩm: Sở, ớt, khoai lang, đỗ tương, lạc, sản phẩm thủy sản… vào danh mục 
sản phẩm chủ lực của tỉnh để có sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh nội dung, 
trình UBND tỉnh xem xét, ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực 
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của tỉnh trong tháng 8/2019. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 4312/VP-KTN ngày 29 
tháng 10 năm 2018 về việc triển khai xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Công văn số 2800/VP-KTN ngày 10 tháng 7 
năm 2019 về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù 
khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Công văn số 2921/VP-KTN 
ngày 17 tháng 7 năm 2019 về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban 
hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan bảo đảm 
thời gian, chất lượng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT,  
TN&MT, KHCN, CT, LM HTX; 
- Hội Nông dân tỉnh; 
- UBND huyện: Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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