
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:           /GM-SNN Lạng Sơn, ngày        tháng   7  năm 2022 

  

GIẤY MỜI 

Tham dự góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu,  

tiêu chí xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao thuộc  

lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021 – 2025 

 
 Kính gửi:  

- Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

- Phòng Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp; 

- Các Chi cục: Phát triển nông thôn, QLCL nông lâm sản và 

Thủy sản, Thủy lợi, Kiểm Lâm, Trồng trọt và BVTV, Chăn 

nuôi và Thú y; 

- Các Trung tâm: Nước sạch và vệ sinh môi trường NT, 

Khuyến nông 

  

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 828/QĐ-UBND ngày 

12/5/2022 về việc phân công Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổ chức cuộc họp nội dung cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Lãnh đạo Sở; 

2. Đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

3. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc phụ trách hướng dẫn các chỉ tiêu, tiêu 

chí: Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục QLCL NLS & TS, Chi cục Thủy lợi, 

Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y, Trung tâm Khuyến Nông, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh MTNT, Phòng 

TS-KTTH. 

II. NỘI DUNG 

Thảo luận, góp ý thống nhất các nội dung tại dự thảo Hướng dẫn Thực hiện 

các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới/ xã nông thôn mới nâng cao thuộc lĩnh vực 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 – 2025. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 14h00, ngày 01 tháng 8 năm 2022; 

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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IV. GIAO NHIỆM VỤ 

1. Văn phòng  Sở: Chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết phục vụ 

cuộc họp. 

2. Chi cục Phát triển nông thôn: Chuẩn bị các tài liệu có liên quan phục vụ 

cuộc họp. 

(Gửi kèm dự thảo Hướng dẫn) 

 Đề nghị các phòng, ban, đơn vị tham dự đầy đủ./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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