
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               

Số:           /SNN-PTNT 
Về việc đăng ký tham dự lớp tập huấn cho 

Hợp tác xã nông nghiệp năm 2022 

Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2022 

 

 Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh 

Phê duyệt Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuối liên kết sản 

xuất tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn 

nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã. 

Để có cơ sở chuẩn bị các điều kiện mở lớp tập huấn. Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp 

và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố triển khai và tổng hợp danh sách 

đăng ký tập huấn cho các Hợp tác xã nông nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Số lượng: Mỗi hợp tác xã không quá 05 người. 

2. Đối tượng: Thành viên hợp tác xã và các trí thức trẻ làm việc tại các hợp 

tác xã nông nghiệp. 

3. Nội dung đào tạo, tập huấn: 

- Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp; 

- Chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao 

vào Sản xuất nông nghiệp (Rau; Hoa…) 

- Phát triển sản phẩm của hợp tác xã theo yêu cầu của thị trường. 

4. Địa điểm và thời gian: Tại thành phố Lạng Sơn (Thời gian và địa điểm 

có giấy mời cụ thể). 

5. Chế độ của học viên: Các học viên được hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn, tiền 

ngủ, tài liệu, nước uống theo quy định hiện hành. 

(Gửi kèm mẫu Danh sách đăng ký theo Công văn). 

Danh sách đăng ký gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 22/7/2022, 

đồng thời gửi bản điện tử theo địa chỉ email: nongminhtuels@gmail.com. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN 

                         ( Kèm theo Công văn số       /SNN-PTNT  ngày        tháng     năm 2022  của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

 

STT 

 

Họ và Tên 

 

Tên Hợp tác xã 

Địa chỉ 

( Xã, huyện) 

 

Số điện thoại di động 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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