UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 17 /GM-SNN

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự làm việc với đồng chí Lương Trọng Quỳnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh
về tình hình thực hiện một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp
và công tác sản xuất vụ Xuân năm 2022
Thực hiện Giấy mời số 51/GM-UBND ngày 12/02/2022 của UBND tỉnh Lạng
Sơn, Dự làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện
một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp và công tác sản xuất vụ Xuân năm
2022. Sở Nông nghiệp và PTNT mời các thành phần dự làm việc cụ thể như sau:
I. Thành phần:
- Ban giám đốc Sở;
- Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;
II. Nội dung: về tình hình thực hiện một số đề án, chính sách lĩnh vực nông
nghiệp (Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh, Đề
án Phát triển lâm nghiệp bền vững, Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm
OCOP) và công tác sản xuất vụ Xuân năm 2022.
III. Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 7h45, ngày 17/02/2022 (Thứ năm), tại
Phòng họp tầng 3, trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
IV. Phân công nhiệm vụ:
1. Phòng Kế hoạch tài chính phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây
dựng báo cáo phục vụ buổi làm việc.
2. Văn phòng Sở: chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc.
3. Các thành phần tham dự buổi làm việc chuẩn bị ý kiến phát biểu và trả lời
các đề xuất kiến nghị của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.
Lưu ý: Các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 theo quy định.
Sở Nông nghiệp và PTNT mời các thành phần đến dự họp đúng thời gian,
thành phần nêu trên./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như thành phần;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.
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