
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-SNN            Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 
Tham dự Hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm và  

các Chương trình chuyên đề thuộc Chương trình xây dựng NTM 
 giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Giấy mời số 987/GM-VPĐ ngày 11/11/2022 của Văn phòng 

Điều phối xây dựng NTM Trung ương về Hội nghị quán triệt một số nội dung 

trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng 

NTM giai đoạn 2021-2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng 

kính mời thành phần dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT- Chủ trì dự họp; 

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa 

Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Văn phòng Điều 

phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc và Thành phố Lạng 

Sơn.   

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở: Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục 

Quản lý chất lượng NLS&TS, Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMTNT. 

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

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00 ngày 17/11/2022 (Thứ năm). 

4. Nội dung: Quán triệt một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện Chương 

trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; triển khai Kế hoạch và hướng dẫn thực 

hiện các Chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

- Thảo luận, góp ý nội dung hướng dẫn thực hiện các Chương trình chuyên 

đề; đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

5. Công tác chuẩn bị cho cuộc họp: 

- Văn phòng Sở phối hợp với Văn phòng NTM và VNPT chuẩn bị phòng 

họp và các điều kiện cho cuộc họp trực tuyến 

- Văn phòng NTM tỉnh chuẩn bị tài liệu từ Văn phòng NTM Trung ương và 

sao in cho các thành phần dự họp. 

- Các sở: Kế hoạc và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Chi cục PTNT 

chuẩn bị ý kiến tham gia tại Hội nghị về các Chương trình chuyên đề được giao 



  

phụ trách (Theo phân công tại Đề án xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2021-2025) 

gửi Văn phòng Điều phối tỉnh tổng hợp trước 16h ngày 16/11/2022. 

(có Giấy mời số 987/GM-VPĐP của VPĐPNTM Trung ương gửi kèm) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các thành phần 

đến dự Hội nghị theo yêu cầu./.  
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

   

 

 

Lý Việt Hưng 
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