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Số: 845 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày  08  tháng 3 năm 2019 

V/v xin chuyển thời gian thực hiện 
nội dung tại Chương trình làm việc 

của UBND tỉnh năm 2019 

 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 
 

Xem xét Công văn số 208/SNN-KHTC ngày 27/02/2019 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin điều chuyển thời gian thực hiện nội 
dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Hồ Tiến Thiệu có ý kiến như sau: 

Theo Chương trình số 39/CTr-UBND ngày 27/12/2018 về Chương trình 
làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, nội dung dự thảo Quyết định quy 
định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các 
hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ được UBND tỉnh xem xét, 
thảo luận tại kỳ họp thường kỳ tháng 9/2019. 

Để thực hiện nghiêm túc Chương trình làm việc của UBND tỉnh đã ban 
hành, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục bám sát tình hình 
ban hành các văn bản hướng dẫn có liên quan của Trung ương, báo cáo, đề xuất 
lại UBND tỉnh trước ngày 30/6/2019 nếu không đảm bảo thực hiện nội dung 
Chương trình số 39/CTr-UBND ngày 27/12/2018. 

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

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, TP; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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