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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị đối thoại về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn  

với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2022 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-SNN ngày 20/7/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại về lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

Nhằm gặp gỡ, trao đổi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp, hợp tác xã trong phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các đại biểu tham dự Hội 

nghị như sau: 

I. Thành phần 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:  

- Đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở - Chủ trì Hội nghị; 

- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; 

- Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc. 

2. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Doanh nghiệp, Hợp tác xã:  

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; 

Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; Liên minh HTX tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Lạng Sơn. 

- Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã. (Có Danh sách kèm theo) 

- Đại diện Báo Lạng Sơn, Đài truyền hình tỉnh Lạng Sơn đến dự và đưa tin.  

2. Thời gian: 01 buổi chiều, từ 14 giờ 00 ngày 03/10/2022 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường họp Tầng III, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

(có Chương trình Hội nghị kèm theo) 

4. Phân công thực hiện:  

- Văn phòng Sở: Tổng hợp số lượng thành phần tham dự; chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức Hội nghị (Hội trường, Market, micro và nhân sự phục vụ cho đại biểu 

phát biểu, tài liệu ...); và thực hiện công tác đón tiếp, tổ chức, phục vụ Hội nghị; 

Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị. 

- Phòng Kế hoạch Tài chính xây dựng dự thảo Báo cáo tóm tắt Báo cáo tóm 

tắt về tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022; kế hoạch thực hiện 

các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, 
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bế mạc của lãnh đạo Sở; nội dung thảo luận của Đoàn chủ tịch với đại biểu doanh 

nghiệp, HTX tại Hội nghị. 

- Các Chi cục, Trung tâm: Kiểm lâm; Chăn nuôi và Thú y; Trồng trọt và 

BVTV; Quản lý chất lượng NLS&TS; Phát triển nông thôn; Thủy lợi; Trung tâm 

khuyến nông: chuẩn bị trả lời các kiến nghị của Doanh nghiệp và Hợp tác xã đã 

được gửi đến đơn vị tổng hợp và trả lời trực tiếp tại Hội nghị đối với các kiến nghị 

của Doanh nghiệp, Hợp tác xã thuộc lĩnh vực quản lý. 

Đề nghị các thành phần tham dự Hội nghị thực hiện đúng quy định của Bộ Y 

tế về phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các thành phần 

tham dự./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 

 


		2022-09-22T14:28:28+0700


		2022-09-22T15:10:06+0700


		2022-09-22T15:10:06+0700


		2022-09-22T15:10:06+0700




