
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:    1598 /SNN-KHTC 

V/v Báo cáo thực hiện KH năm 
2019, triển khai nhiệm vụ KH 2020 
 

            Quảng Trị, ngày   02  tháng  10 năm 2019 

 

               
  Kính gửi:   
 
             - Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các phòng, Ban QL DA thuộc Sở;      
              - Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Công văn số 4364/UBND-TH ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về việc 

chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12- HĐND tỉnh khóa VII; nhằm đánh giá kết quả sản 

xuất, công tác chỉ đạo điều hành và nhiệm vụ được giao năm 2019; Sở Nông nghiệp 

và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong ngành căn  cứ vào kế hoạch được giao , 

nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019, tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo điều 

hành, tình hình kết quả sản xuất và thực hiện kế hoạch năm 2019, xây dựng mục tiêu, 

nhiệm vụ và kế hoạch năm 2020. Đồng thời, nêu những khó khăn vướng mắc cần tháo 

gỡ và kiến nghị đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch , nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2020. 

Báo cáo cần đánh giá đầy đủ các lĩnh vực đơn vị thực hiện trong năm 2019, phân 

tích nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm thực tiễn từ công tác chỉ đạo sản xuất để 

tiếp tục triển khai tốt hơn trong năm tới. 

Ngoài nội dung đánh giá , đề nghị tổng hợp số liệu thống kê theo biểu mẫu ban 

hành thống nhất toàn ngàn h theo Quyết định số 3021/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT , các số liệu thống kê tạm tính đến thời điểm 20/10 và ước tính kết 

quả thực hiện cả năm 2018. 

(có biểu mẫu gửi kèm theo). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở 

bằng văn bản và qua địa chỉ e -mail: phongkehoachqt@ gmail.com trước ngày 16  

tháng  10  năm 2018 để tổng hợp báo cáo đánh giá công tác toàn ngành đúng thời gian 

quy định./. 

 
 Nơi nhận:                                         
- Như trên;                                                                                            

- GĐ Sở (b/c); 
- Các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, KH-TC. 
 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Trần Thanh Hiền 
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