
 

 

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 6 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Làm việc với đơn vị tư vấn ARVC về thực hiện Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng 

chuỗi giá trị nông nghiệp) thuộc dự án BIIG1-Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6/2022, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời: 

1. Thành phần  

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở, Phòng KHTC; 

- Ban quản lý dự án CSHT chuỗi giá trị nông nghiệp: Lãnh đạo và các thành 

viên thường trực;  

- Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản, Trung tâm Khuyến nông; 

- Đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ ARVC: Lãnh đạo và cán bộ thực hiện.  

2. Nội dung:  

Xem xét các nội dung cần thiết để tổ chức thực hiện Hội thảo giới thiệu về 

dự án Hợp phần 3 và các gói vốn cạnh tranh. 

3. Thời gian: 8h30 ngày 16/6/2022 (thứ 5). 

4. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5. Công tác chuẩn bị  

- Ban QLDA: Chuẩn bị tài liệu, báo cáo triển khai thực hiện Hợp phần 3. 

- Đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ ARVC chuẩn bị các tài liệu theo nội dung 

họp thuộc nhiệm vụ của mình, các điều kiện cần thiết và phân công nhiệm vụ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các đơn vị có liên 

quan phối hợp thực hiện./. 

(Các tài liệu dự kiến gửi kèm trên hệ thống i-office) 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- VP Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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