
  

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:    1485    /SNN-KHTC 

V/v: cập nhật rà soát tình hình kinh 

tế - xã hội của tỉnh năm 2020. 
. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  13  tháng  8 năm 2020 

 

         
 

Kính gửi:  Các Chi cục thuộc Sở. 
 

Thực hiện công văn  số 3700/UBND-TH ngày  12/08/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị về việc cập nhật rà soát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 

2020 (sao gửi kèm theo);  

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Chi cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ; 

Căn cứ Kế hoạch hành động số 214/KHHĐ-SNN ngày 14/2/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT khẩn trương báo cáo, rà soát các nội dung sau: 

Đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn; Phân tích nguyên nhân khách quan, 

chủ quan ảnh hưởng đến tình hình phát triển thuộc lĩnh vực phụ trách trong 6 tháng 

đầu năm, dự báo ước thực hiện các chỉ tiêu quý III, quý IV và cả năm 2020, đặc 

biệt trong bối cảnh các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19; 

tình hình thực hiện và tác động các gói hỗ trợ của Chính phủ đến phát triển kinh tế 

- xã hội trên từng lĩnh vực.  

(Dự báo ước thực hiện các chỉ tiêu quý III, quý IV và cả năm 2020 theo Phụ 

lục gửi kèm) 

Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn 06 tháng đầu năm và 

dự báo ước thực hiện các chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực yêu cầu các Chi cục gửi về 

Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất 15h00 ngày 14/8/2020 (bản mềm qua hộp 

thư điện tử: phongkehoachqt@gmail.com)  để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Quảng Trị. 

Yêu cầu các Chi cục khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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