
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

“Phát triển kinh tế dưới tán rừng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc” 

 

Thực hiện Giấy mời số 493/GM-BNN-VP ngày 26/11/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn mời dự Hội nghị “Phát triển kinh tế dưới tán rừng 

các tỉnh trung du miền núi phía Bắc”, UBND tỉnh kính mời các đại biểu dự Hội 

nghị trực tuyến như sau: 

1. Thành phần  

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân 

tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh, Nông nghiệp và 

Phát triển nông (Lãnh đạo Sở và các phòng, ban, đơn vị liên quan). 

2. Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 03/12/2021 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên 

quan chuẩn bị báo cáo, phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị về thực 

trạng và tiềm năng phát triển kinh tế dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh và các tài liệu 

liên quan; liên hệ Ban tổ chức Hội nghị đăng ký thành phần đại biểu, nhận tài liệu, 

sao in đủ số lượng phục vụ Hội nghị (gửi trước Văn phòng UBND tỉnh 03 bộ 

chậm nhất 15h00, ngày 02/12/2021). 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn 

chuẩn bị phòng họp và các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho cuộc họp trực tuyến. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, HC-QT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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