
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND Cao Lộc, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết công tác truyền thông sản phẩm nông nghiệp,  

sản phảm OCOP năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 trên địa bàn huyện Cao Lộc  
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 04/01/2022 của UBND huyện 

Cao Lộc về truyền thông sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện 

Cao Lộc năm 2022. 

 UBND huyện mời các thành phần tham dự Hội nghị tổng kết truyền thông 

sản phẩm nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn 

huyện Cao Lộc cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực; 

- Mời đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND (Phụ trách 

lĩnh vực); 

- Trưởng các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - 

Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và 01 phóng viên 

phụ trách lĩnh vực; 

- Chuyên viên các phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng (phụ 

trách lĩnh vực). 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 14/3/2023 (Thứ ba). 

- Địa điểm: Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Phòng NN&PTNT, Phòng KT-HT xây dựng dự thảo 

Báo cáo tổng kết công tác truyền thông sản phẩm nông nghiệp năm 2022, triển 

khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Cao Lộc, dự thảo Báo cáo gửi về Văn 

phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 12/3/2023. (Có đề cương kèm theo). 

 



 

3.2. Văn phòng HĐND và UBND 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chuẩn bị tài 

liệu Hội nghị. Thực hiện công tác tổ chức Hội nghị. 

3.3. Các đơn vị tham dự khác 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chuẩn bị nội 

dung, số liệu báo cáo thuộc lĩnh vực đơn vị được giao phụ trách (theo Kế hoạch số 

03/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về truyền thông sản 

phẩm nông sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2022); Chuẩn 

bị các nội dung phát biểu tại Hội nghị. 

 UBND huyện kính mời các thành phần tham dự Hội nghị đúng thời gian, 

địa điểm trên. 

 (Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện gửi kèm 

trên hệ thống Ioffice). 

 
                                       

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP;  

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                                                                                              

 

 

 

Linh Thị Hà Thu 
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