
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        
Số: 463 /SNN-KHTC 

V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng 
tâm trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng 

Vương, 30/4 và 01/5/2019 

     
            Lạng Sơn, ngày  10  tháng 4 năm 2019 

 

 
          Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

    

Thực hiện Công văn số: 271/UBND-TH, ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh 
Vv thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 
30/4 và 01/5/2019. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, ban, đơn vị 
trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc, cán bộ trực hợp 
lý để giải quyết công việc liên tục, không để xảy ra ách tắc, bảo đảm an toàn công sở 
trong dịp nghỉ Lễ (Thông báo lịch trực của đơn vị về Văn phòng Sở để tổng hợp, phối 
hợp công việc). 

2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của 
Chương trình hành động số: 22/CTr-UBND, ngày 15/7/2016 cuả UBND tỉnh về Tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2016-2020.  Nâng cao nhận thức về vai trò của việc phát triển sản xuất trong xây dựng 
nông thôn mới, tập trung triển khai các mô hình sản xuất, phối hợp với các đơn vị, 
UBND các huyện và thành phố rà soát những chương trình đã triển khai, các nguồn 
lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn lực hỗ trợ cho các đề án, 
mô hình phát triển sản xuất đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác hướng 
dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn 
mới; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giữ vững, nâng cao chất lượng các 
tiêu chí ... 

3. Giao Chi cục Thú y tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường 
kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời về phòng, chống bệnh trên gia 
súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai 
xanh ở lợn, không để các ổ dịch lây lan trên diện rộng.  

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện 
theo nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 
 

Lý Việt Hưng 
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