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Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 22/7/2016, Quyết định 

số 1045/QĐ-UBND ngày 25/6/2016 và Quyết định số 1038/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

         Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 62/TTr-SNN ngày 27 tháng 4 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định sau đây của UBND tỉnh Lạng Sơn: 

 - Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/6/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Lạng Sơn. 

 Lý do: Thực hiện quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 

62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Phát triển 

nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lạng 

Sơn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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          Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội 

vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục 

trưởng Chi cục Thủy lợi, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ NN&PTNT; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: NC,  

  TH, KTCN, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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