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GIẤY MỜI 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết, Kế hoạch  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung công tác 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6 năm 2020, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề xem xét một 

số nội dung, cụ thể như sau: 

I. Nội dung 1: Xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu trong lĩnh 

vực nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025. 

1. Thành phần: 

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

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, 

Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Chi nhánh 

Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và 

thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00’ ngày 09/6/2020 (thứ Ba).  

II. Nội dung 2: Xem xét dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 

số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

1. Thành phần: 

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

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nội vụ, Y tế, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian: Sau khi kết thúc nội dung 1, dự kiến từ 9 giờ 30’ ngày 

09/6/2020. 
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III. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

IV. Phân công thực hiện 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, 

báo cáo các nội dung tại cuộc họp. 

- Đề nghị các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý 

kiến phát biểu tại cuộc họp (Tài liệu, nội dung họp gửi kèm theo Giấy mời này 

đồng thời sẽ cập nhật trên hệ thống máy tính tại phòng họp). 

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, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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