
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               

Số: 41 /GM-SNN Lạng Sơn, ngày  13 tháng  4  năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
Tham gia họp thẩm định lựa chọn Hợp tác xã nông nghiệp có nhu cầu 

 thực hiện thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có 
thời hạn tại HTX nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/3/2018 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao 
đẳng về làm việc có thời hạn ở các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn, giai đoạn 2018-2020. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các 
huyện, thành phố tiến hành lựa chọn được danh sách gồm 15 HTX nông nghiệp 
trên địa bàn có nhu cầu hỗ trợ nguồn nhân lực được đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX (có thông tin và danh sách HTX đăng ký nhu 
cầu kèm theo). 

Để lựa chọn được 10 HTX nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn đáp ứng điều 
kiện hỗ trợ nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa 
trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các HTX nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020. Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tổ chức họp thẩm định. 

I. Thành phần: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

+ Lãnh đạo sở; 

+ Chi cục Phát triển nông thôn. 

2. Kế hoạch và Đầu tư 

+ Lãnh đạo Sở; 

+ Phòng chuyên môn. 

3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

+ Lãnh đạo; 

+ Phòng chuyên môn. 

II. Nội dung họp. 

Họp thẩm định, lựa chọn 10 HTX nông nghiệp có nhu cầu thực hiện thí điểm 
mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở 
các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020.  

III. Thời gian và địa điểm 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2018. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng II – Sở Nông nghiệp và PTNT 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Chi cục Phát triển nông thôn: Chuẩn bị tài liệu để cuộc họp đảm bảo nội 
dung. 



  

2. Văn phòng Sở: chuẩn bị hội trường. 

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần và thời gian trên./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Chi cục PTNT; 
- Lưu VT, . 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Nguyễn Phúc Đạt 
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