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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Nông, ngày tháng 11 năm 2022 
 
 

GIẤY MỜI 

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………… 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 11/2022; 

triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác tháng 12/2022 với nội dung như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/11/2022 (thứ Hai). 

2. Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT. 

3. Thành phần: 

- Ban Giám đốc (chủ trì); 

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới. 

4. Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2022; triển 

khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác tháng 12/2022; Thảo luận, đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND 

tỉnh giao đến nay chưa hoàn thành, chưa hoàn thành đến kết quả cuối cùng; khó 

khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

5. Chuẩn bị nội dung: Các phòng, ban, đơn vị rà soát, báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 122/TB-SNN ngày 18/10/2022, Thông 

báo số 129/TB-SNN ngày 03/11/2022, Thông báo số 130/TB-SNN ngày 

15/11/2022 gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Văn phòng Sở) tổng 

hợp chậm nhất 15 giờ 00 phút, ngày 27/11/2022. 

Tài liệu họp được đăng tải tại Mục lịch họp trên 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. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tham dự đúng thành phần, thời gian, địa 

điểm nêu trên và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP (Ct). 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Lý Thị Song 
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