
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:          /GM-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2023 
 

 

GIẤY MỜI 
Tham dự Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ năm 2023 về nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI)  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-SNN ngày 08/02/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả thực hiện năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 về nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh (DDCI) của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời Đại biểu tham 

dự Hội nghị, nội dung cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN  

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhật – Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên 

nghiên cứu INDOCHINA SURVEY; 

- Lãnh đạo và công chức các phòng thuộc Sở; 

- Ban Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các Phòng, Trạm, Hạt, Đội thuộc các Chi cục;  

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT 

các huyện. 

- Cán bộ đầu mối thực hiện TTHC tại các Chi cục; công chức, viên chức 

chính thức và dự phòng thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC của Sở tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh. 

 II. NỘI DUNG: Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023 về nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh 

(DDCI) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 07h45 ngày 23/02/2023 (sáng thứ năm). 

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Nông nghiệp và PTNT, số 118 đường Ba 

Sơn thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Giao Văn phòng Sở phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan 

chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị. 
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2. Đề nghị Nhóm nghiên cứu INDOCHINA SURVEY phối hợp phân tích 

kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, năm 

2022 và hướng dẫn công tác lập kế hoạch thực hiện cải thiện năng lực cạnh tranh, 

nâng cao chỉ số DDCI của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023. 

3. Đây là Hội nghị quan trọng Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu 

thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc cử đại biểu tham dự đầy đủ theo thành 

phần mời. 

4. Trung tâm Khuyến nông đưa tin về hội nghị. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời./. 

(Có chương trình Hội nghị gửi kèm theo trên VNPT – iOffice) 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP(HĐN). 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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