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Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2019 
 

V/v xem xét đề xuất nội dung đưa 

vào Chương trình làm việc Tỉnh ủy 

năm 2020 của Huyện ủy Chi Lăng 

 

 

                   

Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

  

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 359-TB/TU 

ngày 09/12/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về nội dung đề xuất của các cấp, ngành 

chưa đảm bảo điều kiện, yêu cầu đưa vào Chương trình làm việc của Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp Sở Công 

Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ 

quan liên quan xem xét đề xuất của Huyện ủy Chi Lăng về việc: “Tổ chức Ngày 

hội Na Chi Lăng lần thứ 4 năm 2020; xây dựng xã Y Tịch đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2020; triển khai Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng 

mô hình sản xuất giống và chăn nuôi Ngựa Bạch tại Lạng Sơn”; báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh trong tháng 01/2020.  

(Thông báo số 359-TB/TU được gửi kèm theo trên iOffice). 

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

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, VHTT&DL, KH&CN, KHĐT, TC; 

- Huyện ủy, UBND huyện Chi Lăng; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, KTTH, KGVX, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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