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GIẤY MỜI HỌP 
 

Thực hiện công văn số 1344/VP-KTN ngày 19/4/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 
7, trong đó có giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 
quan xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 7. Để hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch của UBND, Sở 
Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp lấy ý kiến góp ý cho bản dự thảo Kế hoạch 
như sau: 

 1. Thành phần 

 - Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở, phòng KH-TC; 

 - Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Tài 
chính; Xây dựng; Công Thương; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông 
vận tải; Lao động - thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và 
truyền thông; Khoa học và công nghệ; Văn hóa thể thao và Du lịch; Liên minh 
Hợp tác xã tỉnh; Cục thống kê tỉnh. 

 2. Nội dung. 

 Đóng góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về tổng kết 10 
năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Đề 
án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

3. Thời gian: 08h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018 (thứ năm). 

4. Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

Kính mời các đồng chí đến dự đầy đủ và đúng giờ./. 

(Phòng Kế hoạch – Tài chính chuẩn bị tài liệu cho các thành phần dự 
họp; Văn phòng chuẩn bị hội trường). 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, KHTC. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Lý Việt Hưng 

 


		2018-04-23T17:26:02+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




