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Số:        /GM-SNN Lạng Sơn, ngày     tháng 10 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Về việc  góp ý dự thảo Kế hoạch về thực hiện 

kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh 

 

Ngày 15/9/2022UBND tỉnh Lạng sơn ban hành kế hoạch số; 196/KH-

UBND  thực hiện Đề án đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2030. 

Thực hiện kế hoạch của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT dự thảo kế hoạch đảm 

bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh giai đoạn 2022-2030. Yêu 

cầu các phòng, ban đơn vị dự  họp để góp ý dự thảo Kế hoạch của Sở như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Lãnh đạo Sở: Đ/C Vũ Văn Thịnh – Chủ trì; 

2. Đại diện lãnh đạo các Phòng: Kế hoạch tài chính; Thủy sản và KTTH; 

3. Đại diện lãnh đạo các đơn vị;  Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 

và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục 

Phát triển nông thôn, Trung tâm khuyên nông. 

II. NỘI DUNG 

Thảo luận, rà soát các nội dung trong dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án đảm 

bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2022 – 2030. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1.Thời gian:  14 h00, ngày  18  tháng 10 năm 2022 (Thứ 3); 

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

IV. GIAO NHIỆM VỤ 

1. Văn phòng  Sở: Chuẩn bị Hội trường và các điều kiện phục vụ cuộc họp. 

2. Các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu 

trước dự thảo kế hoạch chuẩn  bị các  tài  liệu  có  liên quan để góp ý. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị đến dự họp đầy đủ, đúng thành phân, thời gian./. 

(Gửi kèm dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng 

nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh  giai đoạn 2021-2030)./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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