
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:             /UBND-NN 
V/v điều tra, đánh giá lại việc tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa 

bàn huyện Ngọc Hồi 
 

       Ngọc Hồi, ngày          tháng       năm 2020 

 

   Kính gửi:  

     - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

     - Chi cục Thống kê huyện; 

     - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

     - Phòng Tài chính-Kế hoạch. 

  

Thực hiện Công văn số 38/CCTT&BVTV-TT ngày 05/02/2020  của Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc phối hợp điều tra, đánh giá lại việc tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá 

lại việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu: 

1. Chi cục Thống kê huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực 

hiện điều tra, đánh giá lại việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện; 

2. Các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện 

điều tra, đánh giá lại việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Hoàn 

thành và báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) trước ngày 14/02/2020 để tổng hợp. Đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ: 

phongnnptntngochoi@gmail.com. (có kèm các biểu mẫu điều tra kèm theo) 

3. Giao phòng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham 

mưu UBND huyện báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP; 

  - Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vương Văn Tuyên 
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