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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh thực 

hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy 

sản tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2030 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh thực 

hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2030. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 

196/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện Đề án đảm bảo an 

toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2022-2030 tới các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở; tới toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

2. Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 196/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI 

Tham mưu, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch hằng năm 

theo quy định; thu hút đầu tư, hỗ trợ đầu tư, giám sát đánh giá dự án đầu tư cơ 

sở hạ tầng sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Đầu tư công tham mưu Sở: Phối hợp với Sở Tài chính 

căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền 

tham mưu, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch hằng năm theo 

quy định.  

2. Phòng Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách tham mưu Sở chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 

về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách 

hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tổ chức kiểm tra, giám sát dự án đầu tư sử 

dụng vốn ngoài ngân sách vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn áp dụng 

tiêu chuẩn sản xuất bền vững (VietGAP, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn...); cơ sở 
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sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản theo quy định; 

3. Trung tâm xúc tiến đầu tư tham mưu sở rà soát xây dựng điều chỉnh danh 

mục dự án thút đầu tư bao gồm cả dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

nông lâm thủy sản; tham mưu Sở phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xúc 

tiến đầu tư, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các dự án  

đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; 

4. Văn phòng Sở theo dõi, phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị 

thuộc Sở xây dựng báo cáo của Sở về kết quả thực hiện Kế hoạch số 196/KH-

UBND của UBND tỉnh theo định kỳ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, TT XTĐT; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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