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CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm,  

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021  

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn kính mời các thành phần tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công 

tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: 

I. THÀNH PHẦN  

1. Tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng họp 

trực tuyến tầng 2) 

- Đ/c Lý Việt Hưng - Giám đốc (Chủ trì); Các Phó Giám đốc; 

- Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc (Trừ BQL Rừng 

đặc dụng Hữu Liên). 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh. 

2. Tại điểm cầu các huyện 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện (Chủ trì điểm cầu huyện); 

- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm; 

- Một số công chức, viên chức thuộc Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung 

tâm Dịch vụ Nông nghiệp (Đề nghị UBND huyện mời). 

3. Tại điểm cầu thành phố 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố (Chủ trì điểm cầu thành phố); 

- Trưởng Phòng Kinh tế; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Hạt 

trưởng Hạt Kiểm lâm; 

- Đề nghị UBND thành phố mời họp tại điểm cầu thành phố: Đại diện 

Lãnh đạo các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Công ty Cổ 

phần Vật tư nông nghiệp, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn; Một số 

công chức, viên chức thuộc Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp. 

II. NỘI DUNG: Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

(Chương trình Hội nghị chi tiết gửi kèm theo) 
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III. THỜI GIAN: 01 buổi, từ 14 giờ 00, ngày 14 tháng 6 năm 2021. Đề 

nghị đại biểu đến trước 10 phút. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố:  

- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị trực tuyến 

quan phần mềm MegaV-Meeting và mời các thành phần có liên quan tham dự. 

Kết nối thử lúc 08 giờ 30 ngày 14/6/2021. Tiếp nhận tài liệu trong chiều ngày 

11/6/2021 để in cho các thành phần dự họp tại điểm cầu; Đăng ký danh sách đại 

biểu và người chủ trì hội nghị tại các điểm cầu huyện, thành phố trong ngày 

11/6/2021 qua email: vpsonongnghiepls@gmail.com. 

- Chỉ đạo chuẩn bị và báo cáo tại hội nghị một số nội dung sau: 

+ Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ, giá các loại nông sản trong tình 

hình dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đối với các loại sản phẩm nông sản vào 

vụ thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch (năng xuất, sản lượng, chất lượng) 

+ Công tác chuẩn bị vật tư nông nghiệp, giống cho sản xuất vụ mùa 2021, 

tiến độ gieo mạ lúa mùa sớm; Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kết 

quả công tác tiêm phòng; Tiến độ trồng rừng mới. 

+ Triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản 

xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn năm 2021. 

+ Tình hình triển khai các mô hình, công trình hạ tầng và khó khăn vướng 

mắc trong xây dựng nông thôn mới. 

+ Tiến độ thực hiện các sản phẩm OCOP năm 2021 

+ Công tác cấp mã số vùng trồng thạch đen (huyện Tràng Định, Văn 

Lãng, Bình Gia). 

+ Khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị. 

2. Đề nghị VNPT Lạng Sơn: Phối hợp cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ cung 

cấp tài khoản MegaV-Meeting tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. Hỗ trợ kỹ thuật kết nối thử lúc 08 giờ 30 ngày 14/6/2021 và trong thời 

gian diễn ra hội nghị như thời gian nêu trên. 

3. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Văn phòng Điều phối NTM 

tỉnh:  

- Báo cáo kết quả công tác tháng 6 phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 

2021 về Sở (qua Văn phòng) trong ngày 10/6/2021; Chuẩn bị ý kiến phát biểu 

tại hội nghị. 

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ cập nhật các số liệu, nội dung tại báo 

cáo số 145/BC-SNN ngày 17/5/2021 về ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 

tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 gửi về Sở (qua 

Phòng KHTC) trong ngày 10/6/2021.  
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4. Văn phòng Sở:  

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc họp. Phối hợp với VNPT 

Lạng Sơn kết nối thử nghiệm; Tập hợp gửi tài liệu đến các thành phần dự họp 

trong ngày 11/6/2021 và in ấn tài liệu cho các thành phần tài điểm cầu Sở. 

- Chuẩn bị dự thảo báo cáo tháng 6 phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 

2021; Tình hình theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc;  

5. Phòng Kế hoạch Tài chính: Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện các 

chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021. Hoàn thành chậm nhất 10 giờ 00 ngày 11/6/2021 gửi Văn phòng Sở tổng 

hợp chung; Dự thảo các nội dung cần chỉ đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; 

Chuẩn bị báo cáo tóm tắt trình bày tại hội nghị. 

6. Đề nghị các thành phần dự Hội nghị thực hiện nghiêm các biện pháp về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cao của cơ quan y tế. 

Chương trình này thay cho Giấy mời. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị các thành phần chuẩn bị các nội dung, dự họp đầy đủ theo thời gian 

nêu trên. Đầu mối liên hệ tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Đ/c Nguyễn Quang Hòa - Chánh Văn phòng (SĐT: 0983.008.612)./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- UBND, Phòng NN&PTNT, Phòng KT, TTDVNN, Hạt 

KL các huyện, thành phố; 

- CTy: KTCT TL, VTNN, Giống cây trồng; 

- Các Phòng, ban, đơn vị; 

- VPĐP NTM tỉnh; 

- VNPT Lạng Sơn; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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