
 

 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Thông báo số 1390-TB/VPTU ngày 05/01/2021 của Văn phòng 

Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về Báo cáo số 385-

BC/BCSĐ ngày 15/12/2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ 

quan liên quan, chậm nhất trong ngày 08/01/2022 trình Chủ tịch UBND tỉnh 

thành lập tổ công tác liên ngành của tỉnh (thành phần theo Báo cáo số 385-

BC/BCSĐ ngày 15/12/2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh) để thực hiện 

nhiệm vụ Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại Kết luận trên.  

2. Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm tổ chức rà soát, tham mưu Ban 

cán sự đảng UBND tỉnh, báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy giải quyết nội 

dung nhiệm vụ trên, trước ngày 18/01/2022. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, XD, GTVT;  

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2022 

V/v thực hiện Kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy về Báo cáo 

số 385-BC/BCSĐ ngày 

15/12/2021 của Ban cán sự đảng 

Ủy ban nhân dân tỉnh 
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