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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn  

năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 

năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn năm 2022; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong 

quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 

nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác trong năm 2023. 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nhằm triển khai có hiệu quả nội 

dung đột phá về phát triển nông nghiệp thông minh, theo hướng sản xuất hàng 

hoá đặc hữu gắn với chế biến. 

2. Yêu cầu: Hội nghị được tổ chức đảm bảo thiết thực, kịp thời, hiệu quả, 

không phô trương, hình thức. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong thời gian từ 13/01-16/01/2023 (sẽ có 

thông báo, giấy mời cụ thể). 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

3. Thành phần tham dự: Số lượng khoảng 75 đại biểu, bao gồm: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh: Đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ trì Hội nghị. 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban giám đốc Sở; Lãnh đạo các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam tỉnh; Hội Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn thanh niên; Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo của các sở, ngành liên quan: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch 

và Đầu tư; Sở Công thương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban dân tộc; Cục Quản lý 

thị trường. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo phòng 

Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế Thành phố. 
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- Một số doanh nghiệp, HTX xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 

PTNT; 

- Báo Cao Bằng, Đài Truyền hình Cao Bằng. 

III. NỘI DUNG 

1. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

2. Đánh giá kết quả triển khai việc thực Kế hoạch số 09-KH/BCĐ, ngày 

24/3/2022 của Ban Chỉ đạo nội dung đột phá về thực hiện nội dung đột phá về 

phát triển nông nghiệp thông minh, theo hướng sản xuất hàng hoá đặc hữu gắn 

với chế biến  năm 2022; quán triệt nhiệm vụ thực hiện năm 2023. 

3. Thảo luận. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Văn phòng Sở: Liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh để đảm bảo các điều 

kiện để tổ chức Hội nghị, chuẩn bị hội trường, Ma Két hội nghị, các điều kiện, 

vật tư khác để tổ chức Hội nghị. In ấn tài liệu cho đại biểu tham dự Hội nghị; đặt 

cơm tổng kết Hội nghị. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023; chuẩn bị các báo cáo khác phục vụ hội nghị. 

- Các phòng, đơn vị còn lại: phối hợp chuẩn bị các báo cáo; chuẩn bị các 

nội dung thảo luận, trao đổi, trả lời tại Hội nghị. 

2. Các sở, ban, ngành, địa phương: cử lãnh đạo, cán bộ tham dự Hội nghị; 

chuẩn bị các nội dung tham luận, thảo luận, đề xuất, kiến nghị có liên quan tại 

Hội nghị. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí và chế độ của cán bộ tham dự Hội nghị được chi trả theo các quy 

định về chế độ hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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