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Lạng Sơn, ngày 21 tháng 11 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết
TW7 Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Thực hiện Công văn số 2898-CV/BKTTW ngày 13/11/2018 của Ban Kinh tế
Trung ương về việc tham gia Hội nghị trực tuyến và Triển lãm quốc gia về thành
tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW7 Khoá X về nông nghiệp, nông
dân, nông thôn, UBND tỉnh mời các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến như sau:
1. Thành phần mời:
- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn;
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, 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, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an
tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã, Ngân hàng
Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh
Đoàn Thanh niên.
- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;
- Đại diện 05 Doanh nghiệp, Hợp tác xã tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn (giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động
lựa chọn, mời).
2. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00 phút, ngày 27/11/2018 (thứ Ba).
3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.
4. Tổ chức thực hiện:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động liên hệ tiếp nhận tài liệu
từ Trung ương, in đủ cho các thành phần dự họp;
- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm
Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện kỹ
thuật cần thiết phục vụ họp trực tuyến.
Kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Viễn thông Lạng Sơn;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh,
Cổng TTĐT tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CM, HC-QT, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (VQK).
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