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GIẤY MỜI
Tham dự Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định thư
về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với Thạch đen xuất khẩu
từ Việt Nam sang Trung Quốc
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp giữa UBND tỉnh Lạng
Sơn và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 14/12/2020 về việc triển khai
Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với Thạch đen xuất khẩu từ Việt
Nam sang Trung Quốc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị
triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định thư với nội dung cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Sở Nông nghiệp và PTNT:
+ Đại diện lãnh đạo Sở;
+ Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở: Kế hoạch - Tài
chính, Thủy sản - KTTH, Văn phòng Sở;
+ Đại diện lãnh đạo, chuyên viên, viên chức các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và
Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS, Chi cục Phát triển nông
thôn; Chi cục Kiểm Lâm, Trung tâm khuyến nông (mỗi đơn vị 02 người);
- Các sở, ngành:
+ Đại diện lãnh đạo: Uỷ Ban Mặt trẩn tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ
nữ, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh Đoàn;
+ Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học
và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý thị trường, Liên minh HTX
tỉnh, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII;
- UBND các huyện Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng:
+ Đại diện lãnh đạo UBND huyện;
+ Đại diện lãnh đạo, chuyên viên, viên chức các phòng, đơn vị: Nông nghiệp
và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế hạ tầng, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp
các huyện (mỗi phòng, đơn vị 02 người);
+ Đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách nông lâm, cán bộ khuyến nông
viên các xã có diện tích trồng Thạch đen tập trung (huyện Tràng Định 22 xã/thị
trấn; huyện Bình Gia 10 xã, huyện Văn Lãng 3 xã - Đề nghị UBND các huyện mời
giúp);

- Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất thu mua, chế biến xuất khẩu
Thạnh đen trên địa bàn các huyện (huyện Tràng Định: 15 cơ sở thu mua, chế biến,
và đại diện 50 hộ sản xuất; huyện Bình Gia, Văn Lãng: mỗi huyện 10 cơ sở thu
mua, chế biến và 10 hộ sản xuất - Đề nghị UBND các huyện mời giúp).
2. Nội dung: Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định thư về yêu cầu kiểm
dịch thực vật đối với Thạch đen xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
3. Thời gian: 01 ngày, khai mạc 8giờ 00, ngày 28/12/2020
4. Địa điểm: Trung tâm hội nghị huyện Tràng Định (Khu I, thị trấn Thất Khê,
huyện Tràng Định).
5. Phân công thực hiện
- Đề nghị UBND huyện Tràng Định chuẩn bị giúp Hội trường và các điều
kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.
- Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn liên
hệ đón tiếp báo cáo viên Cục Bảo vệ thực vật, chuẩn bị in ấn đủ tài liệu theo thành
phần mời tham dự Hội nghị.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị
đúng thời gian, địa điểm trên./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (b/c)
- Như thành phần;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT.
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