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V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 
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của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

 

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

Thực hiện Chỉ thị số 7705/CT-BNN-TCCB ngày 16/11/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển nông nghiệp, nông thôn hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và PTNT 

hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ, học tập với năng suất, 

chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, 

nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII…  

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả 

phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 7705/CT-BNN-TCCB ngày 

16/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, phấn đấu thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021 

và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025).  

Kết thúc đợt thi đua các phòng, ban, đơn vị thực hiện tổng kết và đề nghị 

biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền. Giao Phòng Tổ chức cán bộ (bộ phận 

thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở) phối hợp với các phòng liên 

quan hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nội 

dung phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, nghiêm túc triển 

khai thực hiện đảm bảo theo quy định./. 

(Gửi kèm Chỉ thị số 7705/CT-BNN-TCCB ngày 16/11/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT) 

Nơi nhận:                                                   
- Bộ NN&PTNT (B/c); 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCCB.              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lý Việt Hưng 
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