
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /GM-SNN Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai  

kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 

Thực hiện Giấy mời số 9429/GM-BNN-VP ngày 17/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Giấy mời số 495/GM-UBND ngày 21/12/2019 của 

UBND tỉnh về dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế 

hoạch năm 2020 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: 

1. Thành phần:  
- Các đồng chí Lãnh đạo Sở; 

- Thủ trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các Chi cục trực thuộc; 

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

- Đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi; Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp; Công ty Cổ phần Giống cây 

trồng Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế 

hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Thời gian: ½ ngày, từ 14 giờ 00 phút, ngày 23/12/2019 (thứ Hai). (Đề 

nghị các đại biểu đến trước 10 phút) 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

- Giao Phòng KHTC: Chuẩn bị báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện năm 

2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Lạng Sơn 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. 

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; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Lý Việt Hưng 
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