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GIẤY MỜI HỌP 

                                                                                             

Thực hiện chương trình công tác năm 2018. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng 
kính mời các đại biểu dự họp giao ban thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018 như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh; 

- Thủ trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành 
phố. 

- Lãnh đạo các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy 
lợi, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lạng 
Sơn. 

2. Nội dung: Tham dự cuộc họp giao ban thường kỳ, đánh giá tình hình thực 
hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2018. 

3. Thời gian: 8h00, (thứ ba) ngày 12 tháng 6 năm 2018. 

4. Địa điểm: Tại Hội trường tầng III Sở Nông nghiệp và PTNT, số 118 đường 
Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn. 

- Đây là cuộc họp quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế 
hoạch 6 tháng đầu năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 để báo cáo HĐND, UBND tỉnh trong tháng 7/2018 đề 
nghị Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị; Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT các 
huyện, Phòng Kinh tế thành phố, các doanh nghiệp chuẩn bị nội dung có liên quan 
báo cáo tại cuộc họp. 

- Phòng Kế hoạch tài chính: Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu 
kế hoạch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

- Văn phòng Sở chuẩn bị báo cáo tháng 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 7 
năm 2018. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đầy đủ và đúng thời gian./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lưu: VT, VP. 
 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Lý Việt Hưng 
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