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Lạng Sơn, ngày  05 tháng 8 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Bộ tiêu 
chí giám sát và đánh giá cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp theo 
Quyết định số 678/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

 

 

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

Thực hiện Công văn số 5391/BNN-KH ngày 29/7/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát 
và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định số 678/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Cục 
Thống kê, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên; chủ 
động liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hỗ trợ, hướng 
dẫn; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt quá thẩm quyền.  

 (Công văn 5391/BNN-KH được gửi kèm qua eOffice). 
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; 
- Các Sở: KHĐT, TC, LĐ-TB&XH; 
- Cục Thống kê tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KTN, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội  
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