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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 786 /QĐ-UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TT ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng
cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày
16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành
nông nghiệp giai đoạn 2017-2020;
Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao
giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số
339/SNN-KHTC ngày 12/3/2019 (sau khi đã lấy ý kiến thống nhất của các sở,
ngành, địa phương liên quan);
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Cơ cấu lại ngành
nông nghiệp Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc
các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành
phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vụ Kế hoạch - Bộ NN&PTNT,
Thường trực BCĐ TCC;
(để b/c)
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Chánh, các PVP/UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NL1, NL.
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