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GIẤY MỜI HỌP 

Về việc thống nhất triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát và  

đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp thống nhất triển 

khai các hoạt động thực hiện Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp. 

1. Thành phần tham dự, kính mời: 

-  Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Phòng đào tạo nghề; 

- Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê và Phòng Thống kê Nông lâm, Thủy sản; 

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính Sở; 

- Đại diện lãnh đạo các Chi cục: Chăn nuôi - Thú y, Thuỷ sản, Trồng trọt và BVTV 

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

2. Thời gian: 01 buổi, vào lúc 14 giờ, ngày 10 tháng 3 năm 2020 (Thứ ba). 

3. Địa điểm: Phòng họp 01- Sở Nông nghiệp và PTNT  

Địa chỉ: Số 270- Hùng Vương - Thành phố Đông Hà 

4. Chủ trì: Ông Trần Thanh Hiền, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

Đề nghị đại biểu nghiên cứu trước tài liệu (Lưu ý các nội dung từ tiêu chí số 9 

đến tiêu chí số 14 tại Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH) để có kế hoạch thực hiện 

và tham gia họp đầy đủ, để triển khai công việc được thuận lợi. 

Ghi chú: Có Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 và Quyết định số 

816/QĐ-BNN-KH ngày 8/3/2019 gửi kèm theo.  

Nơi nhận:  

- Như thành phần mời; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT. 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

Hoàng Thanh 
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