
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

Số:         /VP-KTN Lạng Sơn, ngày       tháng  4  năm 2020 

V/v báo cáo kết quả phân bổ, sử 

dụng nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa  

 

 
 

Kính gửi:  

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

 Xem xét Công văn số 456/SNN-KHTC ngày 31/3/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả thực hiện phân bổ, sử 

dụng nguồn kinh phí hỗ trợ  bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2019, đồng chí 

Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát các văn bản của 

Trung ương (Thông tư của các bộ, ngành, Nghị định của Chính phủ) trong lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới có quy định về chế độ báo 

cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, 

tích hợp các nội dung đơn giản, ngắn gọn và phù hợp vào các báo cáo chung định 

kỳ 6 tháng, cả năm của UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét theo 

quy định. 

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh rà soát, 

tích hợp các nội dung phù hợp vào các báo cáo chung định kỳ 6 tháng, cả năm của 

UBND tỉnh để giảm tối đa số lượng văn bản phát hành, nhưng vẫn bảo đảm thể 

hiện đầy đủ nội dung cần báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định./.  
 

 Nơi nhận: 

 - Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

 - C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TH-CB; 

 - Lưu VT, KTN(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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