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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
 của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

 Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND, ngày 03/02/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND, ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở, 
                                      

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện năm 2019 của 17 phòng, ban, đơn vị trực thuộc như phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch cụ thể, 
triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được giao.  

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sẽ là cơ sở để đánh giá, phân 
loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của đơn vị và Thủ trưởng đơn vị.  

Điều 3. Phòng Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, 
theo dõi các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 

Điều 4. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Thủ 
trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo) 
- Như điều 4; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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