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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   1820  /SNN-KHTC 
V/v Rà soát Báo cáo tổng kết 
ngành và kết quả các mô hình, 

dự án tiêu biểu năm 2019 
 

            Quảng Trị, ngày  01  tháng  11 năm 2019 

 

               
  Kính gửi:   

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

lợi, Phát triển nông thôn, Kiểm lâm, Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản; 

- Các Trung tâm: Khuyến nông, Giống cây trồng-vật nuôi, Giống thủy sản. 
 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức  hội nghị đánh giá , tổng kết ngành năm 

2019, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2020, phương án sản xuất Đông 

Xuân 2019-2020. Để chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị, Sở yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị tiến hành rà soát số liệu về kết quả sản xuất, chỉ tiêu kế hoạch 2020 

( theo dự thảo báo cáo gửi kèm ), xem xét kế hoạch sản xuất và phương án tưới tiêu  

Đông Xuân 2019-2020.  

 Xây dựng  báo cáo kết quả thực hiện các mô hình, dự án tiêu biểu đã thực hiện 

trong năm 2019 ( kết quả thực hiện, tổ chức liên kết tiêu thụ, bài học kinh nghiệm, khả 

năng nhân rộng,...) để tổng hợp vào báo cáo chuyên đề của toàn ngành. 

Ngoài ra, các đơn vị chuẩn bị các tham luận chuyên đề ( bản trình chiếu Power 

point  ngắn gọn,  súc tích, kèm hình ảnh minh họa) để trình bày theo các lĩnh vực phụ 

trách tại hội nghị bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai thực hiện và gửi báo cáo về 

Sở bằng văn bản và qua địa chỉ e -mail: phongkehoachqt@ gmail.com trước ngày 9  

tháng  11  năm 2019  để tổng hợp phục vụ hội nghị tổng kết ngành năm 2019./. 

 

 
   Nơi nhận:                                          

- Như trên;                                                                                             
- GĐ Sở (b/c); 
- Các PGĐ Sở; 

   - Lưu: VT, KH-TC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 
 

 
Trần Thanh Hiền 
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