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GIẤY MỜI 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022  

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn 
  

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông 

nghiệp, nông thôn năm 2021, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 

2022. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

năm 2022 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời: 

I. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 11/01/2022. 

II. Thành phần. 

1. Điểm cầu UBND tỉnh: Phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh (có giấy mời riêng) ;  

- Lãnh đạo các sở ban ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch và Đầu 

tư; Tài chính; Công Thương; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; 

Khoa học và Công nghệ; Y tế; Ban Dân tộc; Cục Thống kê; Trung tâm Khí 

tượng thủy văn Lạng Sơn; Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; Ngân hàng CSXH tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở; 

- Lãnh đạo và phóng viên: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo 

Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động 

vật vùng Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo: 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.  

- Đại diện Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Điểm cầu các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến UBND các 

huyện, thành phố. 

- Đại điện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế 

thành phố; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Hạt Kiểm lâm; 
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- Đại diện Lãnh đạo các xã, thị trấn (số lượng đại biểu do Huyện mời); 

- Công chức, viên chức thuộc Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm 

lâm, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (số lượng đại biểu do các đơn vị mời); 

- Đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn (do Huyện mời); 

(Có Chương trình hội nghị gửi kèm theo) 

Điểm cầu UBND các huyện, thành phố đăng ký Lãnh đạo chủ trì dự Hội 

nghị trước 15h00 ngày 10/01/2022 tại địa chỉ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehZJ4LH7y48PEUZlao3pTy

UsgroOjce4Rnvprr5aLE4FMWtQ/viewform 

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT – đồng chí 

Tô Thu Trường, số điện thoại: 0915.585.070. 

(Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời quý vị đại 

biểu tham dự./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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