
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số: 94/GM-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 11 tháng 9 năm 2018 

   
GIẤY MỜI 

Họp về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn triển khai một số nội dung 
 thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 
 Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020 

 
Kính gửi:   

- Ban Dân tộc tỉnh, 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng. 

Thực hiện Công văn số 856/UBND-KTN, ngày 06/9/2018 của UIBND tỉnh 
về việc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND, ngày 
20/7/2018 của HĐND tỉnh. Để dự thảo Hướng dẫn triển khai một số nội dung thực 
hiện hỗ trợ phát triển sản xuất,đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020 
đảm bảo chất lượng, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp lấy ý kiến góp ý cho 
dự thảo hướng dẫn như sau: 

 1. Thành phần 

 - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

 - Đại diện Ban Dân tộc tỉnh và chuyên viên;  

 - Đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

 - Đại điện UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng  

- Lãnh đạo, phòng chuyên môn Chi cục PTNT 

 2. Nội dung: Góp ý dự thảo Hướng dẫn triển khai một số nội dung thực hiện 
hỗ trợ phát triển sản xuất,đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020. 

(Gửi kèm dự thảo Hướng dẫn qua hệ thống eOffice) 

 3. Thời gian: 14h00 ngày 13 tháng 9 năm 2018 (thứ năm). 

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

Kính mời các đồng chí dự họp đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả./. 
 

 
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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