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Lạng Sơn, ngày  02 tháng 8 năm 2018 
ơ 

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của  
Thủ tướng Chính phủ 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
 

Thực hiện Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 27/7/2018 của Văn phòng 
Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp 
tổng kết công tác của Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu 
nạn từ năm 2017 đến nay và triển khai công tác những tháng cuối năm 2018; 
Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 về kết luận của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan nghiên cứu, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương chủ động báo 
cáo, đề xuất UBND tỉnh triển khai các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ tại các văn bản nêu trên. 

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; 
- Văn phòng ĐP CTXD NTM tỉnh; 
- Chi cục Thủy lợi; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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