
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:        /SNN-PTNT 

V/v góp ý dự thảo Báo cáo đề án phát triển 

kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày    tháng    năm 2021 

 

  Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

          - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh 

Hưng Yên phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán Đề án phát triển kinh tế trang trại 

tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình số 

105/CTr-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về Chương trình công tác của 

UBND tỉnh 6 tháng cuối năm; Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan xây dựng hoàn thành dự thảo Báo cáo Đề án phát triển kinh 

tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Để hoàn thiện dự thảo Báo cáo Đề án trước khi trình UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý vào nội dung dự thảo.  

(Nội dung dự thảo Đề án tại địa chỉ https://sonnptnt.hungyen.gov.vn) 

Nội dung tham gia, góp ý bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT 

(qua Chi cục Phát triển nông thôn, số 47, đường Trưng Trắc, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên và gửi qua địa chỉ mail: phongkinhtehoptac.ptnthy@gmail.com) 

trước ngày 17/9/2021. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị quý cơ quan phối hợp thực 

hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng NN&PTNT (Kinh tế) 

các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, PTNT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Trung Cần 
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