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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất thuốc lá niên vụ 2019-2020 

  
 

 

Để tổ chức sản xuất thuốc lá có hiệu quả niên vụ 2020-2021, Ủy ban nhân 

dân huyện Hòa An xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất thuốc lá 

niên vụ 2019-2020, triển khai công tác sản xuất thuốc lá niên vụ 2020-2021 với 

những nội dung sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

 Nhằm đánh giá kết quả sản xuất thuốc lá nguyên liệu trên địa bàn huyện, 

những khó khăn, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sản xuất 

thuốc lá và vùng thuốc lá chất lượng cao niên vụ 2019-2020. Đề ra các nhiệm vụ, 

giải pháp thực hiện niên vụ 2020-2021. 

- Tăng cường hiệu quả công tác sản xuất nông nghiệp, đầu tư cho vùng 

thuốc lá nguyên liệu tại các xã, thị trấn của các doanh nghiệp kinh doanh nguyên 

liệu thuốc lá trên địa bàn được giao. 

- Việc tổ chức Hội nghị đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu 

về nội dung và giải quyết được vướng mắc của nhà đầu tư và người sản xuất. 

2. Nội dung 

- Báo cáo tổng kết công tác sản xuất thuốc lá niên vụ 2019-2020 và phương 

hướng nhiệm vụ niên vụ 2020-2021.  

- Công tác quản lý thu mua thuốc lá trên địa bàn huyện.  

- Tham luận của các xã, TT, đại diện nhà đầu tư. 

3. Thành phần 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng. 

- Sở Công thương tỉnh Cao Bằng. 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy. 

- Văn phòng Huyện ủy, văn phòng HĐND-UBND huyện. 

- Các phòng, ban, cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp, Chi cục Thống kê, Công an, Quản lý thị trường số 2 
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- UB MTTQ Việt Nam huyện Hòa An, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ, Đoàn Thanh niên. 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Đại diện các Công ty đầu tư sản xuất thuốc lá trên địa bàn huyện Hòa An. 

4. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 (Có giấy mời 

riêng) 

5. Địa điểm: Hội trường tầng 3 UBND huyện. 

6. Tổ chức thực hiện. 

a) Văn phòng HĐND&UBND: làm công tác tổ chức Hội nghị; phối hợp với 

phòng Nông nghiệp &PTNT chuẩn bị Hội trường và trang trí, khánh tiết. 

 b) Phòng Nông nghiệp và PTNT: Chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác sản 

xuất thuốc lá niên vụ 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ niên vụ 2020-2021, 

dự kiến phân bổ chỉ tiêu kế hoạch trồng niên vụ 2020-2021 cho các xã. 

c) Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chuẩn bị báo cáo công tác quản lý thu mua 

thuốc lá niên vụ 2019-2020 trên địa bàn huyện. 

đ) Phòng Nội vụ: Chuẩn bị công tác thi đua khen thưởng. 

e) Đại diện nhà đầu tư thuốc lá: chuẩn bị báo cáo tham luận của công ty.  

f) Các xã, thị trấn: chuẩn bị báo cáo tham luận (xã Nam Tuấn, xã Đức 

Long, xã Dân Chủ) 

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo nội dung được phân công, báo cáo 

gửi về Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT theo hệ 

thống điều hành quản lý văn bản: hungnv.han trước ngày 19 tháng 8 năm 2020) 

để tổng hợp./.  

 
Nơi nhận:   

- Sở NN&PTNT; 

- Sở Công thương; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đ/c ủy viên BTV Huyện ủy; 

- Các cơ quan liên quan; 

- UBMTTQ, các đoàn thể của huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp đầu tư; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NN.                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 
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