
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Số:           /BNN-TCTS 

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án 

phát triển ngành chế biến thủy hải sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng       năm  

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải 

pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, 

an toàn và bền vững; triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã nội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó giao nhiệm 

vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng và trình Thủ 

tướng Chính phủ “Đề án phát triển ngành chế biến thủy hải sản” (sau đây viết 

tắt là Đề án). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức xây dựng và 

cơ bản hoàn thành dự thảo Đề án.  

Để đảm bảo chất lượng của Đề án khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét 

phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đóng góp ý kiến bằng văn bản cho Dự thảo Đề 

án và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ (gồm dự thảo tờ trình Thủ tướng chính 

phủ, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Báo cáo tóm tắt Đề 

án) kèm theo, gửi về Tổng cục Thủy sản trước ngày 19/3/2021 theo địa chỉ: 

Tổng cục Thủy sản, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. 

Chi tiết liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Thị Kim Tú, Vụ Khoa học, Công 

nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản (Điện thoại: 0977.728.626; Email: 

kimtu.tcts@gmail.com hoặc tunkt.tcts@mard.gov.vn)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 
 

 
 
 

Phùng Đức Tiến 
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