
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1476 /UBND-NLN Tuyên Quang, ngày  20   tháng 5 năm 2020 

 
 

 

Kính gửi:   
 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 08-CV/TC ngày 20/02/2020 

của Tạp chí Xây dựng Đảng về việc xuất bản cuốn sách "Điểm sáng nông thôn 

mới (có nội dung văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan: Cung cấp thông tin, tư 

liệu, hình ảnh và tham gia giới thiệu thông tin tuyên truyền về công tác chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện; ghi nhận những thành tựu nổi bật trong phát triển nông nghiệp, 

nông thôn; tôn vinh các điển hình (tập thể, cá nhân), các mô hình mới, cách làm 

hay trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh; theo đề nghị của Tạp chí Xây dựng 

Đảng tại Văn bản nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định./.  

 

Nơi nhận:                
- Chủ tịch UBND tỉnh;                    

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang; 

- Tạp chí Xây dựng Đảng (phối hợp); 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó CVP UBND tỉnh: Nguyễn Thanh; 

- Như Kính gửi (thực hiện);  

- Lưu: VT, NLN (Toản). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh 

 

 

 

 

(Báo cáo) 

V/v thực hiện đề nghị của Tạp chí 

Xây dựng Đảng 
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