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GIẤY MỜI 

Họp xem xét góp ý dự thảo Quyết định danh mục các giống cây nông, 

lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản thực hiện hỗ trợ theo  

Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát 

triển sản xuất giống trong chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục 

vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn (viết tắt là Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND).  

 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 121/SNN-KHTC ngày 

17/1/2023 gửi UBND các huyện, thành phố đề xuất danh mục các giống hỗ trợ 

theo nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND. Trên cơ sở đề xuất của các huyện, 

thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo “Quyết định 

của UBND tỉnh Ban hành danh mục các giống cây nông, lâm nghiệp, giống 

vật nuôi và giống thủy sản thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất giống trong 

chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại  ngành 

nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” 

Để hoàn thiện Dự thảo quyết định, trình UBND xem xét, ban hành làm 

căn cứ triển khai  thực hiện Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh, 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp trân trọng kính mời: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư 

Pháp, Ban Dân tộc, Hội Nông dân tỉnh;   

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng KHTC, TS-

KTTH; Chi cục Trồng trọt và BVTV; Chi cục Kiểm lâm; Trung tâm Khuyến 

nông. 

2. Thời gian, địa điểm 

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 28/3/2023 (Thứ ba), tại Phòng họp tầng III, Sở 

Nông nghiệp và PTNT.  

3. Nội dung 
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 Góp ý dự thảo “Quyết định của UBND tỉnh Ban hành danh mục các giống 

cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản thực hiện hỗ trợ phát 

triển sản xuất giống trong chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục 

vụ cơ cấu lại  ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn”. 

4. Đề nghị 

- Các cơ quan tham dự họp nghiên cứu tài liệu kèm theo Giấy mời để 

tham gia ý kiên tại cuộc họp.  

- Giao phòng Kế hoạch Tài chính chuẩn bị tài liệu phục vụ họp; Văn 

phòng Sở chuẩn bị phòng họp. 

(Có dự thảo quyết định, các tài liệu có liên quan kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các các đồng chí dự họp 

đúng thành phần và thời gian trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Đinh Thị Thu 
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