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Lạng Sơn, ngày          tháng 11 năm 2019 

                                                      

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với các phòng, cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN 

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 3/2/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi Khoản 4 

Điều 3 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

         Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-SNN, ngày 20/11/2019 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực 

hiện nhiệm vụ hàng năm đối với các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT;  

         Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

        Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực 

hiện nhiệm vụ năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (viết tắt là Hội đồng 

thẩm định), gồm các ông, bà sau: 

        1. Ông Nguyễn Phúc Đạt, Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng; 

         2. Ông Hoàng Văn Chiều , Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

         3. Ông Đào Trọng Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Uỷ viên; 

         4. Ông Vi Quang Kỷ, Chánh Thanh tra Sở - Uỷ viên; 

 5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Uỷ viên; 

 6. Ông Nguyễn Quang Hòa, Chánh Văn phòng - Uỷ viên; 

         7. Bà Phạm Thị Nga, Phó Trưởng phòng Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp - 

Uỷ viên; 



          8. Ông Đào Văn Ánh, Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình - 

Uỷ viên;  

9. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Uỷ viên, 

thư ký. 

         Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở tổ chức thực 

hiện đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của các phòng, cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở theo Quyết định số 365/QĐ-SNN, ngày 20/11/2019 

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về đánh giá, xếp 

loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với các phòng, cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và các quy định có liên quan. Trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ 

tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Hội đồng thẩm định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc. Thành viên Tổ 

chuyên viên giúp việc gồm công chức của một số phòng chuyên môn thuộc Sở 

tham gia, thực hiện nhiệm vụ được giao. 

         Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 

ký./.  

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như Điều 3 (t/h);                                                                     
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐèC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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