
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:        /UBND-KT 

V/v Triển khai thực hiện Luật 

Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

         TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan đơn vị thành phố; 

- UBND các phường xã. 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-SNN ngày 25/02/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về tuyên truyền, phổ biến Luật 

Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. 

Để thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Luật Trồng 

trọt, Luật Chăn nuôi, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

 1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, lựa chọn hình thức phù hợp tổ chức 

tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân trên địa bàn. 

 2. Văn phòng HĐND - UBND thành phố đăng tải nội dung tài liệu tham 

khảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn lên Trang thông tin 

điện tử thành phố.  

 3. Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức lồng 

ghép tuyên truyền Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn 

Luật trong các buổi tuyên truyền, tập huấn về Nông thôn mới, an toàn thực 

phẩm, khoa học kỹ thuật ...Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện việc triển khai thi hành Luật đạt hiệu quả. 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan đơn vị thành phố và UBND các phường, 

xã nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, CVKT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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