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Số:        /GM-SNN Lạng Sơn, ngày         tháng 02 năm 2021 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản tháng 02/2021  

các dự án sử dụng nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 

 

Thực hiện Giấy mời số 08/GM-XD-KH ngày 19/02/2021 của Cục Quản lý 

xây dựng công trình (Bộ 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:  
- Đại diện Lãnh đạo Sở;  

- Đại diện Lãnh đạo UBND và cơ quan chuyên môn các huyện: Lộc Bình, 

Đình Lập; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Quản lý xây dưng công trình, Văn phòng; 

- Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp 

và PTNT; 

2. Nội dung: Rà soát tình hình thực hiện; cam kết giải ngân của chủ đầu tư; 

khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ từng dự án sử dụng 

nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNTquản lý. 

3. Thời gian, địa điểm: ½ ngày, từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 

25/02/2021. Tại Phòng họp tầng 7, Tòa nhà Viettel Lạng Sơn. Địa chỉ số 422 

đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT: 

Chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp. Cập nhật kết quả giải ngân vào phần 

mềm MIC; Gửi danh sách tham dự Hội nghị và họ tên cán bộ đầu mối kèm số điện 

thoại, email về Cục (pkh.cucxd@gmail.com) chậm nhất ngày 23/2/2021. Cán bộ 

đầu mối: nhận và in báo cáo từ đầu cầu Hà Nội, thông báo cho đơn vị những thay 

đổi của Hội nghị (nếu có), làm thủ tục thanh toán chi phí tại đầu cầu Lạng Sơn. 

- Văn phòng Sở: Phối hợp với Viettel Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện phục 

vụ cuộc họp trực tuyến. 

- Các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các thành phần đến dự 

họp đúng thời gian, thành phần nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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