
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GM-SNN Lạng Sơn, ngày        tháng        năm 2021 
 

GIẤY MỜI 
 

Căn cứ vào giấy mời số 44/GM-SCT, ngày 25/6/2021 của Sở Công thương 

Bàn các giải pháp phỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản có 

thế mạnh của tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời dự cuộc họp với 

nội dung như sau:  

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Sở. 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng ĐPXDNTM tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Thủy sản &KTTH. 

- Đại diện lãnh đạo các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Phát triển nông thôn, 

Quản lý chất lượng NLS&TS. 

2. Nội dung: Trao đổi một số nội dung trong công tác phối hợp giữa hai 

ngành Công thương và Nông nghiệp & PTNT 

3. Thời gian, địa điểm: từ 14 giờ 00 phút, ngày 02/7/2021 (thứ Sáu). Tại 

Phòng họp tầng III, Sở Công thương 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Đề nghị Văn phòng ĐPXDNTM tỉnh chuẩn bị các nội dung về Chương 

trình xây dựng thôn mới và các vấn đề có liên quan. 

4.2. Giao các đơn vị chuẩn bị các nội dung trao đổi các lĩnh vực:  

- Chi cục Trồng trọt và BVTV chuẩn bị các nội dung về các quy định về 

kiểm dịch, cấp mã vùng trồng;  

- Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS chuẩn bị nội dung nâng cao giá trị 

chuỗi sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp các khó khăn, vướng mắc để 

đề ra các giải pháp hỗ trợ,thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản có 

thế mạnh của tỉnh. 

- Chi cục PTNT chuẩn bị các nội dung về việc thực hiện Kế hoạch số 

129/KH-UBND ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 các vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực công thương.  

Kính mời các thành phần đến dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Đinh Thị Thu 
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