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GIẤY MỜI HỌP 
 

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh kế 
hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 khóa X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT được giao 
nhiệm vụ xây dựng dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Hội 
nghị cấp tỉnh. Để dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đảm bảo chất lượng, Sở 
Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo như 
sau: 

 1. Thành phần 

 - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT;  

- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới. 

 2. Nội dung: Góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

3. Thời gian: 08h00 ngày 25 tháng 5 năm 2018 (thứ sáu). 

4. Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

Kính mời các đồng chí đến dự đầy đủ và đúng giờ. Đề nghị các đơn vị 
chưa gửi báo cáo khi đến họp mang theo báo cáo tổng kết của đơn vị gửi Sở 
Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp. 

(Phòng Kế hoạch – Tài chính chuẩn bị tài liệu cho các thành phần dự 
họp; Văn phòng chuẩn bị hội trường). 

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

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Chiều 
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