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GIẤY MỜI HỌP 

 

Thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-UBND, ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc Phê duyệt Đề cương, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề 
án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020, định 
hướng đến năm 2030; Để hoàn chỉnh dự thảo Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị lấy ý kiến 
góp ý dự thảo báo cáo Đề án như sau: 

 I. Thành phần 

 1. Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư; Tài 
chính; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Tài nguyên và Môi 
trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và xã hội; Khoa học 
và Công nghệ; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng Điều phối Chương trình XDNT mới 
tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh hợp tác xã 
tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; 
Tỉnh Đoàn Lạng Sơn. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Đại diện Lãnh đạo Sở; 

 - Đại diện Lãnh đạo các phòng: Kế hoạch – Tài chính; Phòng Thủy sản - Kỹ 
thuật tổng hợp 

 - Các đơn vị trực thuộc: Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến 
nông; Chi cục Bảo vệ thực vật; Chi cục Thú y. 

 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đại diện Lãnh đạo và phòng 
chuyên môn. 

 5. Đơn vị tư vấn lập đề án: Trung tâm Quy hoạch và phát triển nông thôn II. 

 II. Nội dung. 

 Góp ý dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

(Dự thảo Đề án được gửi kèm qua hệ thống eOffice và đăng tải trên cổng 
thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://sonn.langson.gov.vn vào mục văn bản chỉ 
đạo điều hành để tải văn bản, đề nghị các đồng chí đến dự họp mang theo dự thảo) 

III. Thời gian: 14h00' ngày 03 tháng 5 năm 2019 (thứ sáu). 

IV. Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Lạng Sơn. 
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V. Tổ chức thực hiện 

1. Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với vị tư vấn chuẩn bị báo cáo tóm tắt 
Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020, 
định hướng đến năm 2030. 

2. Văn phòng Sở chuẩn bị hội trường và các điều kiện để tổ chức hội nghị 
lấy ý kiến. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến tham dự buổi họp đúng thành phần và 
thời gian./. 

 

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

 KT. GIÁM ĐỐC 
  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Phúc Đạt 

 


		2019-04-26T15:17:14+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




