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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai  

kế hoạch năm 2019 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
 

Thực hiện Giấy mời số 972/GM-BNN-VP ngày 24/12/2018; Công văn số 
10133/BNN-VP ngày 26/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Giấy mời số 421/GM-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về dự Hội nghị trực 
tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời dự cuộc họp với 
nội dung như sau: 

I. Thành phần:  

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; 

- Đại diện Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Sao Bắc Việt; Công ty Cổ phần Du lịch Phú Lộc Phú Tài; Công ty Cổ phần 
Vật tư nông nghiệp; Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn; Công ty TNHH 
MTV Khai thác công trình thủy lợi. 

II. Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai kế 
hoạch năm 2019 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

III. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 00 phút ngày 03/01/2019 (thứ Năm). (Đề 
nghị các đại biểu đến trước 10 phút) 

IV. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3 trụ sở UBND tỉnh. 

- Giao Phòng KHTC chuẩn bị báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển nông 
nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh và các kiến nghị đề xuất có liên 
quan. 

- Văn phòng Sở liên hệ với Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cung cấp thông tin về người chủ trì Hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lạng Sơn, sao in 
tài liệu phục vụ hội nghị. 

(Kèm theo Giấy mời số 972/GM-BNN-VP ngày 24/12/2018; Công văn số 
10133/BNN-VP ngày 26/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Giấy mời số 421/GM-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh) 



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các đồng chí đến dự họp 
đúng thời gian, thành phần nêu trên./. 

 
 

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

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
Lý Việt Hưng 
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