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GIẤY MỜI 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019  
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn 

  

 

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông 
nghiệp, nông thôn năm 2018, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 
2019. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ 
năm 2019 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn. 

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

I. Thành phần: 

1. Lãnh đạo tỉnh: 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (có giấy mời riêng); 

2. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh: 

- Đại diện Lãnh đạo các sở ban ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch 
và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nội vụ; Giao thông vận tải; Tài nguyên và 
Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Ngoại vụ; Ban Dân tộc; Cục Thống 
kê; Trung tâm Khí tượng thủy văn Lạng Sơn; Văn phòng Điều phối Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh 
HTX tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; Ngân hàng CSXH 
tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo, phóng viên Báo Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo, phóng viên Đài phát thanh truyền hình Lạng Sơn;  

- Đại diện Phòng Kinh tế chuyên ngành, Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Các huyện, thành phố: 

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

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh 
tế thành phố. 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố. 

4. Ngành Nông nghiệp và PTNT: 

- Đảng ủy Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 



 

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Toàn thể công chức, viên chức, người lao động các phòng thuộc Sở; 

- Đại diện Lãnh đạo một số doanh nghiệp; 

- Đại diện Lãnh đạo: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII; Chi cục Kiểm 
dịch động vật vùng Lạng Sơn. 

II. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 22/01/2019.  

III. Địa điểm: Hội trường tầng III - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. Địa chỉ: Số 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố 
Lạng Sơn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất hân hạnh được đón tiếp các 
quý vị đại biểu./. 
  
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT, VP. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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