
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1666/SNN-TSKTTH 

V/v tham mưu triển khai Nghị quyết 
số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

               Lạng Sơn, ngày  18 tháng 12 năm 2018 

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công 
văn số 4876/VP-KTN ngày 6 tháng 12 năm 2018 về việc thẩm tra Công văn số 
1576/ SNN-TSKTTH ngày 30/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Ngày 07 tháng 12 năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công 
văn số: 1606/SNN-TSKTTH về việc tham gia góp ý Chương trình hành động 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, nội dung văn 
bản có đề nghị UBND các huyện, thành phố, các Sở, ban ngành theo chức năng 
nhiệm vụ của đơn vị nghiên cứu góp ý vào dự thảo Chương trình hành động. 

 Căn cứ các văn bản góp ý của các Sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các 
huyện thành phố góp ý dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa hoàn thiện nội dung dự thảo 
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 
36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045  (Có bản dự thảo và các góp ý gửi kèm theo).  

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT, TSKTTH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Lý Việt Hưng 
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