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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 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, UBND 

tỉnh kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị với nội dung sau: 

1. Thành phần mời:  

- Thường trực Tỉnh ủy;     

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;     

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo 

các Chi cục và một số phòng chuyên môn trực thuộc (Sở chủ động mời); 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Công an tỉnh, 

Ban Dân tộc, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã, Chi nhánh Ngân hàng nhà 

nước tỉnh; Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch Thực 

vật vùng VII, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp, HTX: Giao Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn lựa chọn, mời khoảng 03 - 05 đơn vị tiêu biểu tham dự. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00 phút ngày 23/12/2019 (thứ Hai). 

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

          4. Tổ chức thực hiện:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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; chủ 

động cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; tiếp nhận, sao in tài liệu phục vụ Hội nghị (5 bản giấy và bản điện tử).  

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo (Văn 

phòng UBND tỉnh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và 

Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội nghị. 
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Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;                                                                          

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, HC-QT, TH-CB;  

- Lưu: VT, KTN (PVĐ).    

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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