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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2010 - 2020 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi 
đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 
2010 – 2020, với nội dung như sau: 

1. Thành phần tham dự 

a) Đại biểu Trung ương; 

b) Đại biểu tỉnh: 

- Thường trực Tỉnh ủy;           
- Thường trực HĐND tỉnh;     

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Chương trình (nếu có) của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Chương trình (nếu có) của các 
sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; Ngân 
hàng Chính sách xã hội tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Lạng Sơn; 

- Đại diện một số Doanh nghiệp (có danh sách kèm theo); 

- Văn phòng Điều phối Chương trình 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). 

c) Cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện, thành phố; 
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- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng 
Kinh tế thành phố; chuyên viên phụ trách Chương trình của các huyện, thành 
phố. 

d) Cấp xã (do UBND các huyện, thành phố mời và chủ động bố trí 
phương tiện đi lại): 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã tiêu 
biểu trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (mỗi huyện lựa chọn 
mời 3 xã); 

- Đại diện các đơn vị, cá nhân được lựa chọn tham luận tại Hội nghị. 

e) Đại diện các tập thể, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân có 
thành tích tiêu biểu trong Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2010–2020 được Chủ tịch UBND tỉnh khen 
thưởng (giao UBND các huyện, thành phố mời, bố trí phương tiện đưa đón). 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7 giờ 30, ngày 03/10/2019 (thứ Năm).  

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường Quang Trung, phường Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Nội dung 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới và Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2010-2020. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Văn 
phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương 
trình và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị. 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đại 
biểu tham dự Hội nghị chuẩn bị ý kiến phát biểu. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu đến dự đúng thời 
gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời dự; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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