
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 9 năm 2022 

 
 

GIẤY MỜI 

Về việc tham dự Hội đàm trực tuyến trao đổi học tập kinh nghiệm,  

kỹ thuật trồng cây Mắc ca với Chính phủ nhân dân huyện Long Châu,  

Quảng Tây, Trung Quốc  

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 3394/VP-KT ngày 29/7/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh; Kế hoạch số 77/KH-SNN ngày 26/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc tổ chức hội đàm trực tuyến với Chính phủ nhân dân huyện Long 

Châu, Trung Quốc trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các đại biểu dự hội đàm 

trực tuyến, với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn (Chủ trì Hội đàm); Đại 

diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi 

cục Kiểm lâm. 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Công 

thương, Kế hoạch và Đầu tư, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp; Đại diện Công 

an tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, 

Lộc Bình, Chi Lăng. 

- Một số tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cây Mắc ca: Công ty Cổ 

phần Liên Việt Lạng Sơn, Công ty TNHH MTV Hoàng Liên MC, Công ty Cổ 

phần giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc. 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dự và đưa tin. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút (kính đề 

nghị đại biểu đến trước 10 phút), ngày 16/9/2022 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng II, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

4. Nội dung:Trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca. 

5. Tổ chức thực hiện:  

- Kính đề nghị đại biểu dự Hội đàm: Trang phục lịch sự; Xác nhận, đăng ký 

đại biểu dự hội đàm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trực tiếp qua số 

điện thoại 0979.243.185 Đ/c Bùi Ất Sửu, Chi cục Kiểm lâm) trong sáng ngày 

15/9/2022. 
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- Chi cục Kiểm lâm: In ấn tài liệu có liên quan cho các thành phần dự hội 

nghị; Chủ động phối hợp với phòng chuyên môn Sở Ngoại vụ dịch và in biển tên 

đại biểu; Tổng hợp danh sách đại biểu dự hội đàm. 

- Văn phòng Sở: Phối hợp với VNPT Lạng Sơn kết nối đường truyền, phối 

hợp với phòng chuyên môn Sở Ngoại vụ chuẩn bị khánh tiết hội trường; Chuẩn bị 

kịch bản điều hành.  

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; 

- VNPT Lạng Sơn (p/h); 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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