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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị chuyên đề phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay,
hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới năm 2018
Thực hiện Chương trình công tác, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề
phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới năm
2018 với nội dung sau:
1. Thành phần tham dự
a) Cấp tỉnh:
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
(theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh);
- Đại diện lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh,
Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tỉnh; Một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (do Giám đốc Sở mời);
- Lãnh đạo Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; thường trú
Báo Nhân dân, Báo Tiền phong, Thông tấn xã Việt Nam tại Lạng Sơn;
b) Cấp huyện:
- Lãnh đạo UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế,
Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện, thành phố;
c) Cấp xã, đại biểu tham luận:
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 12 xã về đích năm 2018; 10 xã dưới 5
tiêu chí; 05 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu về đích giai đoạn 2018-2020; 20 xã
biên giới và 10 xã đặc biệt khó khăn lựa chọn bổ sung phấn đấu đến hết năm 2020
đạt từ 10 tiêu chí/xã trở lên; 2 xã đạt chuẩn nâng cao giai đoạn 2018-2020 và 30
xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2019 - 2020.
- Đại biểu đại diện 20 đơn vị, tổ chức được lựa chọn báo cáo tham luận tại
Hội nghị.
(Có danh sách chi tiết kèm theo)

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 31/5/2018 (thứ Năm).
3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn.
4. Nội dung:
Hội nghị chuyên đề phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong
xây dựng nông thôn mới năm 2018.
5. Tổ chức thực hiện:
- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì
phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải,
Công Thương chuẩn bị nội dung, tài liệu, chương trình, kịch bản chi tiết và các
điều kiện liên quan khác để tổ chức Hội nghị.
- UBND các huyện mời, bố trí phương tiện đưa đón đại biểu cấp xã tham
dự Hội nghị; chỉ đạo các xã chuẩn bị nội dung tham luận theo yêu cầu.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 01 phóng sự tổng thể về
chuyên đề phổ biến các kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả, các mô hình phát
triển sản xuất điển hình qua các năm: 2016, 2017, 2018 để triển khai nhân rộng
trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các Phòng CM, QT-TV, TH-CB;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (VQK).
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