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GIẤY MỜI 

Họp bàn giải pháp xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Na năm 2020 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 8 năm 2020. Căn cứ theo tình hình 

thực tế dịch bệnh covid-19 và sản lượng Na năm 2020. Nhằm kịp thời có giải pháp 

xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Na năm 2020. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời dự cuộc họp với 

nội dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Giám đốc Sở - Chủ trì; 

- Đ/c Đinh Thị Thu - Phó Giám đốc; 

- Đại diện Lãnh đạo: Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và XTTM; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND và Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện: Chi 

Lăng, Hữu Lũng; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Kế hoạch tài chính, Thủy sản - 

KTTH, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông. 

2. Nội dung: Bàn giải pháp xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Na năm 2020. 

3. Thời gian: ½ ngày, từ 14 giờ 00 phút, ngày 06/8/2020. 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đề nghị các thành phần dự họp chuẩn bị các nội dung, đề xuất giải pháp 

xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Na năm 2020. 

- Phòng KHTC: Chuẩn bị tài liệu có liên quan, tham mưu giải pháp hoạt 

động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Na năm 2020. 

- Phòng Thủy sản - KTTH: Thống kê diện tích, sản lượng Na năm 2020. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các đồng chí đến dự họp 

đúng thời gian, thành phần nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Lý Việt Hưng 
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