
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 1772   /SNN-TCHC 

Về việc tham gia góp ý dự thảo bảng 

phân công chấm điểm HTNV năm 

2019 của Sở 

           Quảng Trị, ngày  28  tháng 10  năm 2019 

 
    

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở; 

 
 

Thực hiện Quyết định số Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 

của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý 

Khu Kinh tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng 

dự thảo bảng phân công nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu kiểm chứng, tổng hợp kết quả tự 

đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT. 

Để hoàn thiện bản dự thảo bảng phân công nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đề nghị các phòng, cơ quan hành chính trực thuộc Sở tham gia ý kiến 

đối với dự thảo bảng phân công và gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 

31/10/2019 để tổng hợp ban hành. Quá thời hạn trên nếu phòng, cơ quan nào không có 

ý kiến tham gia xem như đồng ý với dự thảo./. 

 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c); 

 - Lưu: VT, TCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Trần Thanh Hiền 
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