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GIẤY MỜI 

Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ  
tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

                                                                                             

 Thực hiện Thông báo số 219-TB/TU ngày 27/7/2018 của Tỉnh ủy Lạng 
Sơn về lịch làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Huyện uỷ Bắc Sơn, Huyện uỷ Văn Quan, Huyện uỷ Văn Lãng và 
Huyện uỷ Cao Lộc. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các thành phần dự buổi 
làm việc cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN:  

- Ban Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; 

II. NỘI DUNG:  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về 
tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2018; tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã được 
phê duyệt; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 13h45, (thứ ba) ngày 07 tháng 8 năm 
2018. Tại Hội trường tầng 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Phòng Kế hoạch tài chính: Phối hợp với các phòng, đơn vị chuẩn bị 
các nội dung làm việc. 

2. Văn phòng Sở: Đảm bảo công tác khánh tiết, hậu cần phục vụ buổi làm 
việc; Tham mưu Thông báo phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị đón tiếp 
đại biểu, phục vụ buổi làm việc. 

3. Các phòng, ban, đơn vị: Báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại Công 
văn số 933/SNN-KHTC ngày 27/7/2018 về việc chuẩn bị nội dung làm việc với 
Thường trực Tỉnh ủy; Công văn số 465/SNN-KHTC ngày 20/4/2018 về việc 
giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo 
UBND tỉnh tại các cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KTXH 
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại các huyện, thành phố; Rà soát kết 
quả thực hiện các nhiệm vụ khác đã giao theo các thông báo kết luận của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh. 
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(Gửi kèm theo Thông báo số 219-TB/TU ngày 27/7/2018 của Tỉnh ủy 
Lạng Sơn; Công văn số 933/SNN-KHTC ngày 27/7/2018 và Công văn số 
465/SNN-KHTC ngày 20/4/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 
chủ động thực các nhiệm vụ được giao, dự họp đầy đủ, đúng thành phần và thời 
gian trên./. 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lưu: VT, VP. 
 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Lý Việt Hưng 
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