
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 5  năm 2020 

 

GIẤY MỜI  

Dự làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  

 
 

Thực hiện Chương trình số 223/CTr-ĐGS ngày 24/4/2020, Thông báo số 

254/HĐND-ĐGS ngày 12/5/2020 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

mời các cơ quan tham dự buổi làm việc, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Hội 

Nông dân tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới và 

Văn phòng UBND tỉnh.  

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định, Đình Lập; 

2. Nội dung: Làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về 

tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 

15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020. 

3. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2020 (thứ Sáu). 

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

5. Phân công nhiệm vụ 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tài liệu và các điều 

kiện cần thiết phục vụ buổi làm việc. 

- Các thành phần dự họp chủ động cập nhật tài liệu, báo cáo (được gửi 

kèm theo Giấy mời này qua iOffice); nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung liên 

quan đến nội dung làm việc thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách để báo 

cáo, trao đổi với Đoàn.  

Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, thành phần./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh;   

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn 

 Cổng thông tin điện tử tỉnh (đưa tin);                                                        

- C, PCVP UBND tỉnh,  các phòng CM,  

TH-CB, HC-QT (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu VT, KT (PVĐ).  

 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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