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GIẤY MỜI  
  

 Kính gửi: ............................................................................................................................................................. 
 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 258/TB-UBND ngày 05/6/2018 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn. 

Nhằm đánh giá tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc tổ chức 
lại sản xuất theo chuỗi liên kết và tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của các 
doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Qua đó 
đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông 
thôn để phù hợp với tình hình hiện nay.   

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời các thành phần 
tham dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần:  

 *) Các sở, ngành 

 - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

 - Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và 
Đầu tư; Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Cục thuế, Chi nhánh 
ngân hàng nhà nước tỉnh, Liên minh HTX tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Văn phòng Điều 
phối xây dựng NTM tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

 - Đại diện Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh truyền hình Lạng Sơn.  

 *) UBND các huyện 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn, UBND 
thành phố Lạng Sơn; 

 *) Đại diện các Công ty và Doanh nghiệp(có Giấy mời riêng). 

 *) Đại diện các Hợp tác xã (có Giấy mời riêng). 

 2. Nội dung: Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, Hợp tác xã đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp nông thôn năm 2018. 

 3. Thời gian: 8h00, ngày 28 tháng 6 năm 2018. 

4. Địa điểm: Tại Hội trường tầng III, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Trân trọng kính mời quý đại biểu đến dự, góp phần để “Hội nghị” diễn ra thành 
công, tốt đẹp./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng KHTC, TS-KTTH; 
- Chi cục PTNT; 
- Lưu: VT.VP. 
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