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UBND TỈNH LẠNG SƠN  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

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

Số:25   /GM-SNN 
 

   Lạng Sơn, ngày  16 tháng  4  năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Họp thông nhất thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất,  
đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững  

giai đoạn 2018-2020 
 
 

Kính gửi:   
- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;  
Lao động- Thương binh và xã hội; 
- Ban Dân tộc tỉnh; 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 
23/NN&PTNT, ngày 8/4/2019 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn 
Quan về việc xin ý kiến thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 
hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-
2020; Công văn số 12/NNPTNT, ngày 02/4/2019 của Phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện Đình Lập về việc hỏi đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ PTSX 
đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.  

Đề thông nhất nội dung giải quyết những vướng mắc cho các huyện trong 
quá trình triển khai thực hiện; Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp với 
nội dung như sau: 

I. Thành phần 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở: Phòng Kế hoạch - Tài chính, 
Chi cục Phát triển nộng thôn; 

2. Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn các Sở, ngành: Tài chính; Kế 
hoạch và Đầu tư; Lao động- Thương binh và xã hội; Ban Dân tộc; 

II. Nội dung 

Xem xét, thông nhất nội dung giải quyết những khó khăn, vướng mắc thực 
hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 tại huyện Văn Quan và huyện Đình 
Lập tỉnh Lạng Sơn (Gửi kèm Công văn số 23/NN&PTNT, ngày 8/4/2019 của 
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan; Công văn số 12/NNPTNT, ngày 
02/4/2019 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đình Lập). 
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III. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 14h00, thứ 6 ngày 19/4/2019. 

- Địa điểm: Phòng họp tầng II, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

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

(Giao Văn phòng Sở chuẩn bị phòng họp; Chi cục Phát triển nông thôn 
chuẩn bị các tài liệu có liên quan) 

 

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

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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