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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:           /SNN-TTBVTV
V/v ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022

Hải Dương, ngày       tháng 11  năm 2021

        
 Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, TP, TX.

Để chuẩn bị sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022, Sở Nông nghiệp và 
PTNT xây dựng dự thảo Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022, lấy ý 
kiến góp ý đóng góp của các Sở, ngành; các đơn vị thuộc Sở; UBND, Phòng 
Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố, thị xã. Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã tiếp thu ý kiến đóng góp hoàn chỉnh Kế hoạch báo cáo 
trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành, 
triển khai thực hiện.

Thực hiện Công văn số 4230/UBND-VP ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các 
Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành và tổ chức thực hiện 
Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành và triển khai Kế hoạch sản xuất vụ 
Đông xuân 2021-2022 bằng hình thức văn bản. (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Kế hoạch của tỉnh, 
xây dựng Kế hoạch/Phương án sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022 của địa 
phương và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thắng lợi Kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- UBND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Một số cơ quan, đơn vị thuộc Sở;   
- Lưu VT,TTBVTV.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng
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