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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số: 113 /GM-SNN 

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

 
    Lạng Sơn, ngày 05 tháng 11 năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Về việc tham dự giải thể thao chào mừng 73 năm “Ngày truyền thống ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” 14/11/1945-14/11/2018 

 
Căn cứ kế hoạch số 66/KH-SNN ngày 15/10/2018 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc Tổ chức giải thể thao chào mừng 73 năm “Ngày 
truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” 
14/11/1945-14/11/2018; 

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-SNN ngày 17/10/2018 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thể thao chào mừng 73 năm 
ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các thành phần tham dự 
giải thể thao chào mừng 73 năm “Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam” 14/11/1945-14/11/2018 như sau: 

1. Thành phần 

- BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. 

- Các đồng chí nguyên Lãnh đạo ngành qua các thời kỳ. (Có giấy mời riêng) 

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

- Lãnh đạo các Công đoàn cơ sở. 

- Lãnh đạo một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. 

- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, 
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố. (Giao Chi cục Kiểm lâm 
mời). 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các vận động viên. 

2. Thời gian tổ chức (02 ngày) 

 - Khai mạc: 07 giờ 30, ngày 10/11/2018. 

 - Bế mạc: 10 giờ 00, ngày 11/11/2018. 

3. Địa điểm: Khai mạc và bế mạc tại Nhà thi đấu Văn phòng Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổ chức thi đấu tại Nhà thi đấu Văn phòng Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nhà thi đấu Hạt Kiểm lâm thành phố. 

(Chương trình chi tiết gửi kèm theo) 



Đề nghị các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Nông nghiệp và 
PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Văn phòng Điều phối xây dựng 
NTM tỉnh; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện/thành phố; Các doanh 
nghiệp hoạt động trong ngành tích cực tham dự giải ủng hộ về vật chất và tinh 
thần đóng góp vào sự thành công của giải.  

Lưu ý:  

- Các đoàn vận động viên cử đại diện bốc thăm chia bảng thi đấu vào hồi 
16h00 thứ 3, ngày 06/11/2018 tại Phòng họp tầng 2, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (các đoàn vận động viên không đến được đề nghị thông tin cho 
đ/c Triệu Hoàng Phương – Thanh tra Sở, SĐT 0912.813.968 để cử đại diện BTC 
bốc thăm thay). Lịch thi đấu chi tiết sẽ được niêm yết tại mục Thông tin chỉ đạo 
điều hành, Trang TTĐT Sở http://sonn.langson.gov.vn/  

- Các đơn vị thông báo cho VĐV đã đăng ký đến dự và thi đấu; Các cổ 
động viên đến cổ vũ cho giải; Đăng ký đại biểu dự tổng kết với đ/c: Phạm Thị 
Ninh - Phó Chánh VP Sở, SĐT: 0949.014.842 chậm nhất 10h00 ngày 
10/11/2018. 

- Thông tin chi tiết khác xin liên hệ đ/c Nguyễn Quang Hòa – Phó Chánh 
VP Sở, SĐT 0983.008.612./. 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Lý Việt Hưng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHƯƠNG TRÌNH 
Giải thể thao chào mừng 73 năm “Ngày truyền thống ngành  

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” 14/11/1945-14/11/2018 
 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 
Ngày 10/11/2018 

07h30 - Ổn định tổ chức. 
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

Văn phòng sở. 

 - Phát biểu khai mạc.  Đ/c Nguyễn Phúc Đạt - 
Phó Giám đốc Sở, Trưởng 
BTC. 

 - Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn. Lãnh đạo Sở. 
 - Phát biểu của Đảng ủy, Lãnh đạo 

Sở 
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở 

 - Thông báo quy định, phân công và 
lịch tổ chức thi đấu. 

Tổ Trọng tài. 

 - Tổ chức thi đấu vòng bảng. 
 

Tổ Trọng tài. 

14h00 - Tiếp tục tổ chức thi đấu vòng bảng Tổ Trọng tài. 
Ngày 11/11/2018 

07h30 - Tổ chức thi đấu vòng 2. 
 

Tổ Trọng tài. 

10h00 - Ổn định tổ chức. 
- Giới thiệu đại biểu 

Văn phòng sở. 

 - Thông báo kết quả Tổ Trọng tài. 
 - Trao giải 

+ Cá nhận (Đôi nam, Đôi nữ, Đôi 
nam nữ) 
+ Toàn đoàn 

Lãnh đạo Sở  

 - Bế mạc Đ/c Nguyễn Phúc Đạt 
Kết thúc Bế mạc: Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các đoàn VĐV 

dự bữa cơm Tổng kết tại Văn phòng Sở./. 
                       

                                                                                       BAN TỔ CHỨC 
 

 
 
 



CHƯƠNG TRÌNH 
Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành qua các thời kỳ nhân kỷ niệm  
73 năm “Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Việt Nam” 14/11/1945-14/11/2018 
 

Thời gian: Ngày 11/11/2018 
Địa điểm: Hội trường tầng II, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

09h30 - Đón tiếp các đ/c nguyên lãnh đạo 
ngành qua các thời kỳ. 
 

- Đ/c Lý Việt Hưng, 
Phó Giám đốc Sở 
- Đ/c Nguyễn Phúc Đạt, 
Phó Giám đốc Sở 
- Đ/c Hoàng Văn Chiều, 
Phó Giám đốc Sở 
- Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng 
- Đ/c Đào Trọng Dũng  
- Đ/c Phạm Tuyến 
- Đ/c Trần Quang Vinh 
- Đ/c Hoàng Đình Sỹ 
- Đ/c Chu Văn Hải 
- Đ/c Phạm Thị Nga 
- Đ/c Phạm Thị Ninh 

10h00 - Ổn định tổ chức. 
- Giới thiệu đại biểu 

Đ/c Lý Việt Hưng, 
Phó Giám đốc Sở 

- Báo cáo về tình hình nông nghiệp 
nông thôn 9 tháng đầu năm, dự ước 
năm 2018  

Đ/c Lý Việt Hưng, 
Phó Giám đốc Sở 

- Phát biểu của các đồng chí 
nguyên lãnh đạo ngành  

 

11h00 - Tham dự buổi liên hoan tổng kết  
 

                                                                          BAN TỔ CHỨC 
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