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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức lớp tập huấn 

"Nâng cao chất lượng Ớt tươi phục vụ xuất khẩu" 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-TTKN ngày 24/01/2022 của Trung tâm 

Khuyến nông về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nông nghiệp, 

khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông và nông dân năm 2022. Trung 

tâm Khuyến nông đã ban hành Công văn số 58/TTKN-TTĐT ngày 17/3/2022 

gửi Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng V/v phối hợp tổ chức lớp tập huấn trên địa 

bàn huyện.  

 Nay Trung tâm Khuyến nông xin thông báo thời gian tổ chức lớp tập 

huấn, cụ thể như sau: 

 1. Nội dung: “Nâng cao chất lượng Ớt tươi phục vụ xuất khẩu”. 

 2. Đối tượng: Khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông, đại diện các 

đoàn thể cơ sở và hộ nông dân trồng ớt trên địa bàn huyện. 

 3. Số lượng học viên: 40 người (theo Danh sách đăng ký học viên ngày 

25/3/2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chi Lăng). 

 4. Thời gian: 01 ngày, từ 07 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2022. 

 5. Địa điểm: Đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chi Lăng hỗ 

trợ công tác tổ chức, chuẩn bị hội trường và địa điểm tập huấn; thông báo cho 

học viên theo danh sách đã đăng ký tham gia lớp tập huấn đúng thời gian, địa 

điểm. 

 Trung tâm Khuyến nông xin báo cáo và kính đề nghị Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng quan tâm, giám sát và 

chỉ đạo để để công tác tổ chức lớp tập huấn trên địa bàn huyện đạt hiệu quả tốt, 

đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid - 19. 

 Ghi chú: Học viên tham gia lớp tập huấn được hưởng các chế độ theo quy 

định hiện hành. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -

19 theo quy định tại địa điểm tập huấn./. 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT (b/c); 

- UBND huyệnChi Lăng (b/c); 

- Phòng NN&PTNT, TTDVNN huyện Chi Lăng; 

- UBND thị trấn Đồng Mỏ; 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Các phòng TT-ĐT, KH-KT, HC-TH; 

- Lưu VT, TT-ĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Kỳ Nam 
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