
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1990 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 04 tháng 6 năm 2018 

V/v thời gian tổ chức Hội nghị tổng 
kết 10 năm triển khai Nghị quyết 
TW 7, khóa X về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn  
 

 
 Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

  

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 
653/SNN-KHTC ngày 31/5/2018 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng chí Lý 
Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý lùi thời gian tổ chức Hội nghị cấp tỉnh tổng kết 10 năm triển khai 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo đề 
xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở chủ động tham mưu UBND 
tỉnh triển khai các công việc có liên quan đến công tác tổng kết Nghị quyết Trung 
ương 7 khóa X, bảo đảm tiến độ trình kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 32 
ngày 20/6/2018 theo nội dung Chương trình công tác số 85-CTr/TU ngày 
30/5/2018 của Tỉnh ủy. 

2. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ tổng kết 10 năm 
triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, đảm bảo xong trước ngày 10/6/2018 
để phục vụ cho công tác tổng kết Nghị quyết ở cấp tỉnh.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, UBND các huyện, thành phố thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 
 
 

 
Phùng Quang Hội 
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