
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /GM-SNN Đắk Nông, ngày        tháng  11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá 

sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa 

học và Công nghệ, Công Thương với các nội dung sau: 

1. Chủ trì: 

- Kính mời đồng chí Lê Trọng Yên - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đồng chủ trì: Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và 

Công nghệ, Công Thương; 

2. Thành phần mời: 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Phòng Nông 

nghiệp, Tài nguyên và Môi trường - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, 

Công Thương; 

- Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương: Trưởng các phòng, ban, 

đơn vị trực thuộc (do đơn vị mời); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Trưởng các phòng; thủ trưởng các Chi cục 

Phát triển Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Thuỷ lợi, Kiểm lâm; Giám đốc 

Trunng tâm Khuyến nông; Giám đốc BQL Khu Nông nghiệp Ứng dụng công 

nghệ cao. 

3. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/11/2022 (Thứ 5). 

4. Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Đắk Nông (đường Trần Hưng Đạo, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

5. Nội dung: Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Quy chế phối hợp số 

1934/QCPH-SNN-SKHCN-SCT ngày 20/8/2019 giữa Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương về xây dựng và quản lý chỉ 

dẫn địa lý. Thảo luận kết quả thực hiện, trao đổi các giải pháp để tháo gỡ những 

vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp; đề xuất triển 
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khai nhiệm vụ trong thời gian tới và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp 

(nếu có). 

6. Công tác chuẩn bị: 

- Giao Chi cục Phát triển nông nghiệp chuẩn bị Báo cáo sơ kết, đánh giá 

sơ kết 3 năm thực hiện giữa các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công 

nghệ, Công thương; đồng thời chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và kết luận chỉ 

đạo của Đồng chí Lê Trọng Yên – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đề nghị các đơn vị tham gia Hội nghị chuẩn bị nội dung về kết quả thực 

hiện, những vấn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ để báo 

cáo, thảo luận tại Hội nghị (nếu có). 

- Giao Văn phòng Sở tổng hợp, đăng tải tài liệu họp lên Trang thông tin 

điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT: http://snnptnt.daknong.gov.vn (tài liệu không 

phát tại cuộc họp); các đơn vị theo dõi, truy cập tải tài liệu để nghiên cứu trước. 

Trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự Hội nghị đúng thời gian, thành 

phần và địa điểm nêu trên; đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Đ/c: Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP (Q). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Dần 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

Hội nghị sơ kết, đánh giá Quy chế phối hợp giữa các Sở:  

Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Công thương 
 

 (Kèm theo Giấy mời số:        /GM-SNN ngày  01 tháng 11 năm 2022  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Stt Nội dung Thực hiện 

1 Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu 
Bà Lý Thị Song  

Chánh Văn phòng Sở 

2 Phát biểu khai mạc Hội nghị  
Ông Phạm Tuấn Anh -  Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT  

3 

Trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết, đánh 

giá Quy chế phối hợp giữa các Sở: Nông 

nghiệp và PTNT, Khoa học và Công 

nghệ, Công thương 

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển 

nông nghiệp 

4 

Trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện, 

những khó khăn, vướng mắc về: xây 

dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý, sản xuất 

nông nghiệp, sở hữu trí tuệ và xúc tiến 

thương mại và phát triển thị trường…. 

Các đại biểu tham dự 

5 

Đề xuất triển khai nhiệm vụ trong thời 

gian tới; sửa đổi, bổ sung Quy chế phối 

hợp (nếu có) 

Các đại biểu tham dự 

6 Giải lao Toàn thể Hội nghị 

7 
Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Ông Lê Trọng Yên – TUV, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 
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Ý kiến của các đồng chí Giám đốc Sở: 

Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và 

Công nghệ, Công thương 

Giám đốc các Sở tham dự Hội nghị 

9 Kết luận Hội nghị Đại diện chủ trì 
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