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GIẤY MỜI 

Tham gia thẩm định, kiểm tra cây đầu dòng giống Na dai Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-SNN ngày 13/9/2022 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng  

giống Na dai Lạng Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn tổ chức thẩm định, kiểm tra thực địa các 

cây Na dai Lạng Sơn được đề nghị cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng theo 

Văn bản đề nghị ngày 12/8/2022 của Công ty CP giống rau hoa quả Trung Ương. 

1. Thành phần 

- Các thành viên trong Hội đồng thẩm định (Thành lập theo Quyết định số 
307/QĐ-SNN ngày 13/9/2022);  

- Đại diện UBND Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Công ty CP giống rau hoa quả Trung Ương (đơn vị đề nghị cấp 
Quyết định công nhận cây đầu dòng giống Na dai Lạng Sơn). 

2. Thời gian: 01 ngày, từ 7giờ 00 phút, ngày 21/9/2022. 

3. Địa điểm kiểm tra:  

 Kiểm tra thực địa các cây Na được đề nghị cấp Quyết định công nhận cây 

đầu dòng tại thôn Lũng Cút, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.  

(Gửi kèm theo tài liệu làm việc cho các thành viên Hội đồng thẩm định) 

4. Công tác chuẩn bị 

- Đơn vị đề nghị cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng chuẩn bị báo cáo tại 

cuộc họp. 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV chuẩn bị nội dung và các tài liệu liên quan 

phục vụ cuộc họp. 

- UBND Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng bố trí giúp Hội trường. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn đề nghị các đồng chí có trong thành 

phần tham gia đầy đủ để việc thẩm định đạt kết quả tốt./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 
- Công ty CP giống rau hoa quả Trung Ương;  

- Chi cục TTBVTV; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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CHƯƠNG TRÌNH THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA CÂY ĐẦU DÒNG  

GIỐNG NA DAI LẠNG SƠN 

 (Kèm theo Giấy mời số      /GM-SNN, ngày     /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT Thời gian Nội dung Địa điểm 

1 7h00 - 11h30 Kiểm tra, đánh giá thực địa 

Tại thôn Lũng Cút, thị 

trấn Đồng Mỏ, huyện Chi 

Lăng 

2 13h30 – 17h 

- Báo cáo tóm tắt công tác 

bình tuyển của đơn vị xin 

cấp Quyết định công nhận 

cây đầu dòng. 

- Thẩm định, đánh giá 

- Thông qua Biên bản 

Hội trường UBND Thị 

trấn Đồng Mỏ, huyện Chi 

Lăng 
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