
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:        /GM-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng  8  năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét góp ý dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành 

đảng bộ tỉnh Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến  

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 

3204/VP-THNC  ngày 19/7/2022 của Văn  phòng UBND  tỉnh  về việc xây dựng 

các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng  khoá  XIII. Để dự thảo đảm bảo chất lượng trước 

khi trình UBND tỉnh xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp xem 

xét góp ý dự thảo Chương trình hành động như sau: 

1. Thành phần 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch – Tài chính; 

Thủy sản, kỹ thuật – Tổng hợp; Quản lý XDCT; Thanh tra Sở; Văn phòng Sở. 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị:  

+ Các Chi cục: Kiểm lâm; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và 

Thú y; Thủy lợi; Phát triển nông thôn; Quản lý nông lâm sản và Thủy sản. 

+ Các Trung tâm: Khuyến nông; Nước sạch và Vệ sinh MTNT. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh. 

2. Nội dung 

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Ban 

Chấp hành đảng bộ tỉnh Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

III. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian: 8h00’ ngày 22 tháng 8 năm 2022 (thứ Hai). 

- Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

IV. Đề nghị 

- Các thành phần dự họp tự in tài liệu và nghiên cứu tham gia ý kiến tại cuộc 

họp. 

- Văn phòng Sở chuẩn bị phòng họp. 
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( gửi kèm theo Dự thảo Chương trình hành động) 

Kính mời các đồng chí đến dự đầy đủ và đúng giờ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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