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GIẤY MỜI HỌP 
 
 
 Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 03 
tháng 5 năm 2018 về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành 
Quy định về mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020. 

Để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy định 
về mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 2018-2020.  Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp lấy ý kiến góp ý cho 
bản dự thảo Quyết định như sau: 

 1. Thành phần 

 - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

 - Các thành viên trong Tổ soạn thảo theo Quyết định số 128/QĐ-SNN. 

 - Đại diện Lãnh đạo: Chi cục Thú y, Lãnh đạo phòng Hành chính, Dịch tễ 
và Thanh tra; 

 - Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông và Trưởng phòng Kỹ thuật - Kế hoạch. 

 2. Nội dung: Đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về 
quy định chi tiết thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

3. Thời gian: 14h ngày 17 tháng 5 năm 2018. 

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./. 

(Chi cục Thú y 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, TSKTTH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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