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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm  

 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị năm 2020  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị; 

Căn cứ Kết luận của Tỉnh ủy số  230-KL/TU ngày 04/12/2019 và Nghị 

quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; 

Căn cứ quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Chương trình công tác trọng 

tâm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị năm 2020” để tổ 

chức chỉ đạo, thực hiện kế hoạch năm 2020 của Ngành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Yêu cầu trưởng các phòng, Chánh thanh tra Sở; thủ trưởng các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chủ động, tích cực triển khai thực 

hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT 

năm 2020. 

Giao Phòng Tổ chức - Hành chính giúp Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc 

Sở theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc thực hiện. 

Điều 3. Trưởng các phòng, Chánh Thanh tra Sở; thủ trưởng các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các CQHC, ĐVSN trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT,  TCHC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Hồ Xuân Hòe 
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