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Số:        /GM-SNN Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2023 

GIẤY MỜI 

Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan tới dự án  

Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp 

 
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT, 

nhằm đánh giá quá trình thực hiện dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị 

nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc-

Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các thanh viên. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời: 

1. Thành phần  

1.1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Ban giám đốc Sở; 

1.2. Đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản 

lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản; 

1.3. Ban Quản lý dự án CSHT chuỗi giá trị nông nghiệp: Ban lãnh đạo và các 

thành viên ban (trừ văn thư và lái xe). 

2. Nội dung  

- Tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện dự án Hợp phần 3.  

- Phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thanh viên thực hiện các công 

việc liên quan tới dự án Hợp phần 3. 

3. Thời gian: Từ  14h00, ngày 06/02/2023 (thứ 2) 

4. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn, Số 118 

đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn.  

5. Công tác chuẩn bị  

- Bộ phận thường trực Ban QLDA: Chuẩn bị tài liệu, báo cáo quá trình thực 

hiện dự án, dự thảo phân công nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan tới dự 

án Hợp phần 3. 

- Các thành phần dự họp: Nghiên cứu các tài liệu đã gửi kèm, cho ý kiến các 

nội dung và các giải pháp thực hiện để đảm bảo tính khả thi của Hợp phần 3;  

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

(Gửi kèm theo là dự thảo phân công nhiệm vụ và báo cáo tiến độ thực hiện) 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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