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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Lạng Sơn, ngày   11 tháng 6 năm 2018 

GIẤY MỜI 

Thực hiện Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các 
huyện, thành phố; Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập năm 2018; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời: 

1. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;  

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở: Tổ chức cán bộ, Kế 
hoạch-Tài chính; Văn phòng Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung 
tâm Khuyến nông và cán bộ phụ trách công tác nhân sự tại đơn vị (do đơn vị 
mời). 

2. Nội dung: Họp bàn giao nhân sự, hồ sơ nhân sự viên chức 03 Trạm: 
Thú y, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông về UBND các huyện, thành phố quản lý.  

3. Thời gian: 8 giờ 00, (thứ 4) ngày 13 tháng 6 năm 2018. 

4. Địa điểm: Tại Hội trường tầng III, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thời gian trên./. 

(Giao phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị các tài liệu có liên quan, Văn 
phòng Sở chuẩn bị hội trường) 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 
 

Lê Thị Thanh Nhàn 
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