
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 6 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận,  

chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

6 tháng đầu năm 2020 

 

Thực hiện Giấy mời số 14/GM-TCT ngày 16/6/2020 của Tổ công tác của Chủ 

tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 

2020 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời các thành phần làm việc với 

Đoàn kiểm tra như sau:  

1. Thành phần: 

- Ban Giám đốc; 

- Thủ trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất 

lượng NLS và Thủy sản, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục 

Trồng trọt và BVTV, Chi cục Kiểm lâm, BQL DA Nông nghiệp và PTNT. 

2. Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết 

luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

6 tháng đầu năm 2020. 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00, ngày 19 tháng 6 năm 2020 (Thứ Sáu). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Lưu ý: Các thành phần tham dự buổi làm việc đeo thẻ công chức, viên chức 

theo quy định; Chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp, in báo cáo số 209/BC-SNN 

ngày 15/6/2020 và các tài liệu có liên quan phục vụ buổi làm việc (gửi kèm theo). 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tham dự đầy đủ, đúng thành phần./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần  mời; 

- Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Lý Việt Hưng 
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