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UBND TỈNH LẠNG SƠN  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

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

Số:  22 /GM-SNN    Lạng Sơn, ngày  22  tháng  03   năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Họp Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn quy định về Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện văn bản số 787/VP-KTN ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn; Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau: 

I. Thành phần Tổ soạn thảo Nghị quyết  

Theo Quyết định số 61/QĐ-SNN ngày 15/3/2019 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT, Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn (Gồm 15 người) 

II. Nội dung 

1. Xem xét nội dung dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy 
định về Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Phân công một số nhiệm vụ cho các thành viên tổ soạn thảo. 

III. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 14h00 ngày 25/3/2019  

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Đề nghị các đồng chí đến dự họp đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

(Các Dự thảo và văn bản liên quan đã được gửi đến địa chỉ Email của các 
đồng chí, đề nghị các đồng chí nghiên cứu và đến dự họp mang theo) 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Chi cục PTNT; 
- Lưu VT, . 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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