
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 6107 /UBND-TH Đắk Lắk, ngày 30  tháng 7 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

quyết của Chính phủ về giải pháp 

khuyến khích, thúc đẩy doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 

hiệu quả, an toàn và bền vững 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Công Thương. 

                                               

Triển khai 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 (gửi kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và các cơ 

quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Nghị quyết số 53/NQ-CP trên, tham 

mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương theo quy định; 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2019. 

Nhận được Công văn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, YT, KH&CN, TT&TT, LĐTB&XH; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh; Trung tâm TTCB; 

- Phòng HCTC (QC45a); 

- Lưu: VT, TH (ĐUC-15b) 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Bùi Hồng Quý 
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