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THÔNG BÁO 

Thời gian tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thông báo thời gian hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2022 như sau: 

I. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 12/4/2022 (thứ 3). 

II. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

III. Phân công thực hiện: 

1. Đề nghị Văn phòng Điều phối XD NTM tỉnh, các phòng, đơn vị trực 

thuộc gửi báo cáo Kết quả công tác tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022 

về Sở trước 10h00 ngày 08/4/2022. 

2. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, dự thảo báo cáo Kết quả công tác tháng 4, 

phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022 của Sở gửi các thành phần dự họp trong 

ngày 11/4/2022 trên hệ thống VNPT - iOffice. 

3. Các thành phần dự Hội nghị chủ động in và nghiên cứu trước tài liệu, 

chuẩn bị ý kiến phát biểu, chủ yếu tập trung vào các nội dung trọng tâm, các công 

việc cần xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

 (Các thành phần dự hội nghị thực hiện tốt các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 theo quy định)  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các phòng, đơn vị 

biết, tham dự./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- VP ĐP XD NTM tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Hội làm vườn tỉnh; 

- Lưu VT, VP(HĐN). 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Thị Ninh 
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