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GIẤY MỜI 

                                                  

                      

 Thực hiện kế hoạch số 92-KH/TU ngày 20/11/2018 của Tỉnh ủy Lạng 
Sơn về Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức 
đảng, đảng viên; đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý 
năm 2018; Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, 
đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời:  

1. Thành phần tham dự cuộc họp. 

- Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở 

- Các đồng chí UVBCH Đảng ủy Sở; 

- Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.   

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. 

- Bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh Văn Phòng Sở. 

- Chủ tịch Hội cựu Chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Sở. 

2, Nội Dung. 

Dự Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018. 

3.Thời gian:  7 giờ 45  thứ hai, ngày 24 /12/2018 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng III, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.  

Đây là Hội nghị rất quan trọng, yêu cầu các đồng chí tham dự đầy đủ, đảm 
bảo thời gian và chuẩn bị ý kiến góp ý tại Hội nghị./. 
  

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- Lưu: VT, TCCB. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 Lý Việt Hưng 
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