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Lạng Sơn, ngày  20  tháng 8 năm 2018 

   
GIẤY MỜI 

Tham gia Đoàn Kiểm tra, giám sát công tác  
đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018 

 
Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  

 

Thực hiện Công văn số 910/UBND-KTN, ngày 30/8/2017 về việc triển khai 
công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2017-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-SNN, ngày 29/5/2018 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT về việc Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đề án đào tạo nghề 
nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2018;  

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời đại diện Sở Lao động-
Thương binh và Xã hội tham gia Đoàn Kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề 
nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018, cụ thể: 

1. Nội dung, địa điểm kiểm tra: Kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề 
nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018 trên địa bàn huyện Lộc Bình. 

2. Thời gian kiểm tra: Ngày 22/8/2018 

3. Địa điểm, giờ xuất phát: 7 giờ 00', ngày 22/8/2018, tại Sở Nông nghiệp 
và PTNT, số 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng 
Sơn. 

Kính mời đại diện tham gia Đoàn Kiểm tra, giám sát đến đúng thời gian và 
địa điểm trên; mọi thông tin liên hệ đ/c Đặng Quốc Tuấn, số điện thoại 
0973.003.844./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục PTNT; 
- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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