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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, Hợp tác xã  
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2018 

 
 

Thực hiện Thông báo Kết luận số: 258/TB-UBND ngày 05/6/2018 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn, Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh tại Hội nghị báo cáo kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong xây dựng 
nông thôn mới năm 2018, ngày 31/5/2018. Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức 
Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã  đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2018 với các nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, việc đổi mới 
tổ chức sản xuất mô hình theo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp của tỉnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo chuỗi liên kết của 
các doanh nghiệp, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn; tổng hợp những khó khăn, tồn tại và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong 
thời gian tới.  

- Các nội dung Hội nghị được tổ chức phải thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, 
chu đáo và trang trọng; các giải pháp, đề xuất đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vục 
nông nghiệp nông thôn có hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn 
hiện nay, nâng cao vai trò của Doanh nghiệp, HTX đầu tư trong lĩnh vực nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở thực 
hiện tốt các nội dung công việc để đảm bảo tổ chức Hội nghị thành công theo Kế 
hoạch. 

II. Nội dung Hội nghị 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

2. Lãnh Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị; 

3. Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư, các mô hình liên kết sản xuất tiêu 
thụ nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân, HTX, THT và trang trại sản xuất 
theo chuỗi; khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực 
nông nghiệp nông thôn địa bàn tỉnh hiện nay, phương hướng, giải pháp tháo gỡ 
trong thời gian tới;  

4. Thảo luận, tiếp thu các ý kiến của các doanh nghiệp, HTX: Sở Nông 
nghiệp và PTNT phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
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          5. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu ý kiến, Bế mạc Hội nghị. 

III. Thành phần đại biểu 

Tổng số khách mời dự kiến khoảng 100 đại biểu, trong đó: Khối cơ quan, 
sở, ban ngành 30 đại biểu; đại diện khối doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 
tỉnh 70 đại biểu (Gồm: 30 doanh nghiệp, 40 hợp tác xã).  

1. Chủ trì Hội nghị 

- Đoàn chủ tịch: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Thư ký Hội nghị: Chuyên viên phòng KHTC, TS&KTTH. 

2. Đại biểu các Cơ quan, Sở, ban, ngành 

- Đại biểu các Sở, ban, ngành: Tài chính, Công thương, Khoa học và 
Công nghệ, Y tế, Cục thuế, Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, Liên minh HTX 
tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh. 

- Đại biểu UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn, UBND, 
thành phố Lạng Sơn.   

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn.  

- Đại diện Đài phát thanh truyền hình Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn. 

3. Đại biểu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

- Đại diện khối Doanh nghiệp: 30 Doanh nghiệp.  

- Đại diện khối Hợp tác xã: 30 HTX. 

IV. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: Từ 08h00' - 11h30', ngày 29 tháng 6 năm 2018.  

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng III, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

(Có giấy mời và chương trình cụ thể kèm theo) 

V. Phân công nhiệm vụ 

1. Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan:  

- Chuẩn bị Thư mời và gửi thư mời đại biểu tham dự Hội nghị gồm Đại 
biểu các cơ quan, doanh nghiệp, Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn. 

- Công tác lễ tân, khánh tiết, đón tiếp đại biểu. 

- Xây dựng chương trình, dẫn chương trình, in tài liệu phục vụ Hội nghị. 

2. Phòng Thủy sản - KTTH chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài 
chính, Chi cục PTNT:  

- Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư, các mô hình liên kết sản 
xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân, HTX, THT và trang trại 
sản xuất theo chuỗi; khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 
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đầu tư lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh hiện nay, phương 
hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

- Chuẩn bị: Phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của Lãnh đạo Sở; nội 
dung thảo luận của Đoàn chủ tịch với đại biểu doanh nghiệp, HTX tại Hội nghị. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị.  

3. Chi cục PTNT xây dựng báo cáo về đánh giá đổi mới hình thức tổ chức 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay, những khó khăn vướng mắc, 
giải pháp thực hiện trong thời gian tới, gửi về Sở để tổng hợp; phối hợp với các 
phòng của Sở, thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, chuẩn bị tổ chức Hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác 
xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc, chủ động, phối hợp 
triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Như thành phần; 
- Chi cục PTNT; 
- VP, KHTC, TSKTTH; 
- Lưu: VT. 

            KT.GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

          Lý Việt Hưng 
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