
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆPVÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:16 /GM-SNN 
 

Lạng Sơn, ngày  13  tháng 3 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 

 
 

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

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Kế hoạch số 78/KH-SNN ngày 28/12/2018 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ 
tục hành chính năm 2019 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các đại biểu đến dự 
Hội nghị như sau:  

I. THÀNH PHẦN 

1. Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (dự và chỉ đạo);  

2. Lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng Sở; phòng Thủy sản kỹ thuật tổng hợp; 

3. Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Chi cục: Quản lý chất lượng NLS&TS, 
Phát triển nông thôn; Thý y, Bảo vệ thực vật; Kiểm lâm; Thủy lợi; 

4. Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên. 

5. Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố (Đề nghị 
Chi cục Kiểm lâm mời giúp); 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian: 8h00 thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019. 

Địa điểm: Tầng III Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Đề nghị các đơn vị đến tập huấn mang theo máy vi tính xách tay để phục vụ việc 
tra cứu tài liệu và sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuận tiện và hiệu quả. 

Giao Văn phòng Sở chủ động phối hợp với Phòng Kiểm soát TTHC, thuộc Văn 
phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo lớp tập huấn theo kế hoạch. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến tham dự đúng thành phần, thời gian, địa 
điểm như trên./. 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP; Phòng TS-KTTH; 
- Hạt Kiểm lâm các huyện; 
- Hạt Kiểm lâm TPLS; 
- Lưu VT.VP 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Lý Việt Hưng 



UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆPVÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM-SNN 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2019 
 
 

GIẤY MỜI 
Báo cáo viên lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát 

 thủ tục hành chính năm 2019 
 
 
 

   Kính gửi: Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Thu  - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục 
hành chính, Văn phòng UBND tỉnh. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Kế hoạch số 78/KH-SNN ngày 28/12/2018 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ 
tục hành chính năm 2019. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời, Đồng chí: Nguyễn 
Thị Lệ Thu  -  Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh (Báo 
cáo viên lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC).  

1. Thời gian: 8h00 thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019. 

2. Địa điểm: Tầng III Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

Trân trọng kính mời đồng chí đến đúng thời gian, địa điểm như trên./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- VP UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

 
Lý Việt Hưng 
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