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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-SNN Kon Tum, ngày    tháng     năm  
  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định tạm thời về công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm 

vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao 

  

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-UBND, ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum ban hành quy định tạm thời về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực 

hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-SNN ngày 13/5/2022 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về công tác 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở giao. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 653/ QĐ-SNN ngày 09  tháng  11 năm  2018. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:     

− UBND tỉnh (b/c); 

− BGĐ Sở; 

− Đảng ủy Sở; 

− Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

− Sở Nội vụ ; 

− Trang TTĐT Sở NNPTNT; 

− Lưu: VT, VP (Hiếu). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tấn Liêm 
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