
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SNN Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối  

tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh trong điều kiện 

 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 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 PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 4906/BNN-VP ngày 04/8/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện 

dịch Covid - 19;  

Căn cứ nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 3337/VP-KT ngày 

12/8/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản 

trong điều kiện dịch Covid - 19; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ 

nông sản trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp (gọi tắt là Tổ công tác) gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng; 

2. Ông Đào Trọng Dũng, Trưởng phòng KHTC - Tổ phó; 

3. Bà Phạm Thị Nga, Trưởng phòng TSKHTH - Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Quang Hòa, Chánh văn phòng Sở - Thành viên; 

5. Bà Hoàng Thị Ái, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật - Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Nam Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - 

Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Thành viên; 

8. Ông Phạm Tuyến, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Thành 

viên 

9. Ông Chu Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Thành viên; 
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10. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và Thủy sản – Thành viên; 

11. Ông Vũ Kỹ Nam, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Thành 

viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác  

1. Là đầu mối giúp Giám đốc Sở:  

a) Chỉ đạo, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở 

theo yêu cầu của Tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(thành lập tại Quyết định số 3430/QĐ-BNN-VP ngày 30/7/2021) bảo đảm kịp 

thời, hiệu quả; 

b) Chỉ đạo, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản của tỉnh 

trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; Tiếp nhận và giải quyết 

kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh của tổ chức, cá nhân trong sản 

xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản; tổng hợp, đề xuất Giám đốc Sở các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.  

2. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho các thành viên, báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị và các ông, bà có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (th/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Công thương; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, 

 Phòng Kinh tế thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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