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GIẤY MỜI 

Dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ  

6 tháng cuối năm 2022 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
                                                                                         

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn kính mời các thành phần tham dự Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu 

năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn như sau: 

1. Thành phần:  

- Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

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

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế 

thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp: 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; 

2. Nội dung: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: 13 giờ 45 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (Thứ 2). 

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng III, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

số 118 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Các thành phần dự họp: Chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả thực hiện 

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

2022; Dự thảo các nội dung cần chỉ đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. 

- Văn phòng Sở: Chuẩn bị dự thảo báo cáo tháng 6 phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 7 năm 2022. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị. 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các thành phần dự họp đầy 

đủ, đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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