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Lạng Sơn, ngày  15 tháng 8 năm 2018 
ơ 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 
22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của  

Thủ tướng Chính phủ 
 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Thực hiện Công văn số 6115/BNN-TCTL ngày 10/8/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 
22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lý Vinh Quang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 
07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; nội dung hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 
trước ngày 05/9/2018. 

- Xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 
trên địa bàn; nội dung hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2018. 

  2. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các 
nhiệm vụ khác theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tại Công văn số 6115/BNN-TCLT ngày 10/8/2018; tham mưu công tác báo cáo 
định kỳ theo đúng yêu cầu. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

(Công văn số 6115/BNN-TCLT ngày 10/8/2018 gửi qua eOffice) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, CT, TN&MT; 
- 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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