
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:         /TB-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian Hội nghị sơ kết đánh giá công tác 

 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022  

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Ngày 06/9/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 

giấy mời số 129/GM-SNN về dự Hội nghị sơ kết đánh giá công tác 9 tháng đầu 

năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022 Ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, theo đó thời gian Hội nghị là 14 giờ 00 phút ngày 13/9/2022. Tuy 

nhiên do chương trình Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2022 thay đổi, trùng 

với thời gian tổ chức hội nghị. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thay đổi thời gian 

Hội nghị sơ kết đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV 

năm 2022 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào 14 giờ 00 phút ngày 

12 tháng 9 năm 2022 (Thứ hai). 

Tổ chức thực hiện: 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở gửi báo cáo tháng 9, phương hướng 

nhiệm vụ tháng 10 năm 2022 về Sở trước 16h00 ngày 08/9/2022. 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính gửi dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022 

về Văn phòng Sở trước 09h00 ngày 12/9/2022 để photo tài liệu cho đại biểu. 

3. Văn phòng Sở: Photo tài liệu cho đại biểu và các điều kiện cần thiết 

phục vụ hội nghị. 

Các nội dung khác tại Giấy mời số 129/GM-SNN không thay đổi. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tới các thành phần dự 

họp biết, tham dự./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành phần mời tại GM số 129/GM-SNN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP(HĐN). 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Quang Hòa 
 


		2022-09-07T10:50:55+0700


		2022-09-07T11:09:21+0700


		2022-09-07T11:09:21+0700


		2022-09-07T11:09:21+0700




