
UBND TỈNH BÌNH THUẬN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           BAN DÂN TỘC                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Số: 207   /BDT-NV                    Bình Thuận, ngày 06 tháng 4  năm 2020 
V/v đề nghị tham gia góp ý dự 

thảo Chương trình phối hợp 

“Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất canh tác lúa nước xã Hàm 

Cần” giai đoạn 2020-2025 thực 

hiện kề từ năm 2020. 
 

                                     Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam. 

        

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 

68/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020. Căn cứ tinh thần cuộc họp ngày 05 

tháng 3 năm 2020 giữa Ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận 

Nam, có sự tham gia của Ủy ban nhân dân xã Hàm Cần và đại diện Công ty 

TNHH Hạt giống C.P Việt Nam. 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói 

chung, xây dựng ngành nông nghiệp sản xuất sạch, xanh, bền vững trong phát 

triển, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm lợi thế của từng tiểu vùng sinh thái, góp 

phần xây dựng nông thôn mới, đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có 

nhiều cơ hội, điều kiện tiếp cận những ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 

canh tác cây trồng tiệm cận điều kiện phát triển của đồng bào kinh ở vùng liền 

kế; phát huy, khai thác hiệu quả quỹ đất canh tác nông nghiệp đã được tỉnh cấp 

trong quá trình thực hiện chính sách khuyến khích phát triển dân sinh kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước tạo tiền đề vững chắc xây 

dựng nông thôn mới. 

Ban Dân tộc dự thảo Chương trình phối hợp “Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất canh tác lúa nước xã Hàm Cần” giai đoạn 2020-2025, thực hiện kể 

từ năm 2020 (có dự thảo kèm theo). 

Ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tham gia 

góp ý bằng văn bản gửi về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 4 năm 2020, (nếu 

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam thống nhất như dự thảo kèm theo thì 

ký vào Chương trình phối hợp gửi về Ban Dân tộc ký phát hành)./. 

Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV (Lệ). 

 

                                                                              Võ Văn Hòa    


		2020-04-06T08:26:33+0700
	Việt Nam
	Võ Văn Hòa<hoavv@bdt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-04-06T08:26:42+0700
	Việt Nam
	Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận<bdt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




