
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số: 55 /GM-SNN 

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

 
     Lạng Sơn, ngày 23 tháng 5 năm 2018 

 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Công văn số 1253/VP-KTN ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 
năm 2018; Công văn số 2645/BNN-TCTL ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ 
sinh môi trường năm 2018. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Văn Lãng 
tổ chức buổi lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và VSMT năm 
2018, tại xã Tân Lang huyện Văn Lãng với các nội dung sau: 

I. Thành phần: 
1. Cấp tỉnh: 
1.1. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh (Có giấy mời riêng) 
1.2. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Y Tế; Giáo 

dục và đào tạo; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; Ban 
dân tộc tỉnh; Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh. 

1.3. Cơ quan thông tấn; Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn. 
2. Cấp huyện: (đề nghị UBND huyện mời giúp) 
- Đại diện lãnh đạo: Huyện ủy; HĐND; UBND huyện Văn Lãng. 
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể chính trị của huyện. 
3. Cấp xã: (đề nghị UBND xã mời giúp) 
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMT tổ quốc; các ban đoàn 

thể xã Tân Lang; Trưởng thôn; Nhân dân các thôn tham gia buổi lễ. 
II. Nội dung: 
- Tham dự buổi lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh 

môi trường năm 2018. 
- Tham gia trồng cây lưu niệm, cây phân tán. 
III. Thời gian và địa điểm: 
1. Thời gian: 8h00 ngày 29/5/2018. 
2. Địa điểm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 

huyện Văn Lãng (đóng trên địa bàn xã Tân Lang, huyện Văn Lãng). 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trân trọng kính mời và hân hạnh 

đươc đón tiếp quý vị đại biểu./. 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần;                                              
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, VP. 
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