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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Cao Bằng, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: Các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

      

 

Căn cứ Kế hoạch số 1140/KH-SNN ngày 25/6/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT Cao Bằng về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-

2025. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập 

thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị các Phòng, Ban, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị, thi 

đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế -xã hội của ngành năm 2022. 

2. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến 

tại cơ quan,đơn vị. Kịp thời phát hiện, giới thiệu, biểu dương và tuyên truyền các 

gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sức lan tỏa 

sâu rộng trong xã hội. 

3. Tăng cường giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về Sở Nông nghiệp 

và PTNT (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 28 hằng tháng để xem xét, lựa 

chọn giới thiệu tuyên truyền về Ban Thi đua - Khen thưởng Tỉnh và trên Cổng 

thông tin của Sở. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Phòng, Ban, đơn vị  nghiêm túc triển 

khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân 
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