
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1667 /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày 14  tháng  10   năm  2019 
V/v Đề xuất nội dung trọng tâm, 

 chương trình làm việc với Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy năm 2020 

  

 

 
 

                Kính gửi:   - Các Chi cục trực thuộc Sở; 
                                  - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các Công trình nông    
                                     nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 1792-CV/TU  ngày 7/10/2019 của Tỉnh ủy Quảng 

Trị về việc đề xuất nội dung, chương trình công tác năm 2020; Sở Nông nghiệp 

và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVI, các chương trình nhiệm vụ trọng tâm và theo chức năng, nhiệm 

vụ lĩnh vực phụ trách tập trung nghiên cứu, đề xuất 1-2 nội dung trọng tâm để 

tổng hợp đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cụ thể như sau: 

1. Đề  xuất nội dung cần đưa vào chương trình làm việc của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2020 về các lĩnh vực đơn vị phụ 

trách. 

2. Đăng ký những nội dung cần làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Thường trực Tỉnh ủy; đề xuất những vấn đề trọng tâm cần có chủ trương lãnh 

đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết các 

Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy và các chính 

sách lớn của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương có liên quan đến lĩnh vực, đơn vị 

mình trong năm 2020. 

Yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, rà soát nội dung trọng 

tâm theo lĩnh vực quản lý và gửi văn bản về Sở, bản mềm qua địa chỉ e-mail: 

phongkehoachqt@gmail.com trước ngày 26/10/2019 để tổng hợp báo cáo Văn 

phòng Tỉnh ủy./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 
 

mailto:phongkehoachqt@gmail.com

		2019-10-14T11:12:03+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-10-14T11:12:50+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




