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GIẤY MỜI  
 

Thực hiện Kế hoạch số số 54/KH- ĐĐBQH ngày 24/4/2018 của Đoàn Đại 
biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề "Lấy ý kiến đóng 
góp vào dự án Luật Trồng Trọt và Luật Chăn Nuôi". Sở Nông nghiệp và PTNT trân 
trọng kính mời. 

1. Thành phần 

- Ban Lãnh đạo Sở;  

- Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, Chi cục Quản 
lý chất lượng NLS &TS, Chi cục Kiểm Lâm, Chi cục Phát triển Nông thôn, Trung 
tâm Khuyến Nông, Trung tâm Thủy sản; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn; Công ty Cổ 
phần vật tư nông nghiệp Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo các phòng: Thủy sản kỹ thuật tổng hợp, Kế hoạch tài chính, Thanh 
Tra; 

- Lãnh đạo Văn phòng Sở; 

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục 
Thú y và Trung tâm Khuyến nông; 

- Lãnh đạo các Trạm Bảo vệ thực vật, Thú y và Khuyến Nông các huyện, 
thành phố. 

2. Nội dung: 

Đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 
XIV và những vấn đề có liên quan đến kỳ họp. Cử tri tham gia đóng góp ý kiến, kiến 
nghị với đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan về dự án Luật 
Trồng Trọt, Luật Chăn Nuôi (kèm theo Luật Trồng Trọt, Luật Chăn Nuôi trên 
eOffice). 

3. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2018. 

4.  Địa điểm: Tại Hội trường tầng III, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn.  

Kính mời các đồng chí đến dự đầy đủ, đúng giờ. Đề nghị các đại biểu đến tham 
dự chuẩn bị ý kiến trước để phát biểu và tự chuẩn bị tài liệu dự họp./. 

(Giao Phòng Thủy sản Kỹ thuật tổng hợp chuẩn bị các tài liệu; Văn phòng Sở chuẩn bị hội trường) 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Lý Việt Hưng 
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