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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 11/02/2020 của 

Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-

2020 về ban hành kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Thành phố trực thuộc 

Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các 

Sở, ngành triển khai tổ chức tổng kết các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các chương trình giảm nghèo, cụ thể: 

1. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình giảm nghèo theo 

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương 

trình hỗ trợ giảm nghèo và bền vững đối với 61 huyện nghèo; 

2. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 80/2011/NQ-

CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo nhanh và bền 

vững thời kỳ 2011-2020; 

3. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-

TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

 (Theo đề cương gửi kèm);  

Báo cáo tổng kết gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh 

tế hợp tác và Phát triển nông thôn; bản mềm xin gửi qua email: 

anhktl.ptnt@mard.gov.vn) trước ngày 01/4/2020. File mềm văn bản đăng trên 

trang web của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT theo địa chỉ: dcrd.gov.vn/van – ban 

– di.html. 

(Chi tiết liên hệ số điện thoại 024.38231569, 024.38437519)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (b/c); 

- Bộ LĐTB&XH (p/h); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, KTHT. 
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