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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Công văn số 1253/VP-KTN ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 
năm 2018; Công văn số 2645/BNN-TCTL ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ 
sinh môi trường năm 2018. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Văn Lãng 
tổ chức buổi lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và VSMT năm 
2018, tại xã Tân Lang, huyện Văn Lãng với các nội dung sau: 

1. Thành phần: 
- Lãnh đạo Sở. 
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng ban: Văn Phòng Sở; Phòng Tổ chức cán bộ, 

Phòng Kế hoạch – Tài Chính; Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Thủy sản – Kỹ 
thuật tổng hợp; Thanh tra Sở. 

- Đại điện Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Bảo vệ thực vật; Chi cục Thú y; Chi 
cục Kiểm lâm; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục quản lý 
chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Thủy 
sản; Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình 
NN & PTNTT. 

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi. 
2. Nội dung: 
- Tham dự buổi lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh 

môi trường năm 2018; Tham gia các hoạt động nhân ngày lễ (trồng cây lưu niệm; 
dọn dẹp vệ sinh…) 

3. Thời gian và địa điểm: 
- Thời gian: 8h00 ngày 29/5/2018. 
- Địa điểm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện 

Văn Lãng (đóng trên địa bàn xã Tân Lang, huyện Văn Lãng). 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trân trọng kính mời và hân hạnh 

đươc đón tiếp quý vị đại biểu./. 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần;                                              
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, VP. 
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Nguyễn Phúc Đạt 
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