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GIẤY MỜI 
Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Nông nghiệp và PTNT 

kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới năm 2018 
 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 28/5/2018 của Sở Nông nghiệp & 
PTNT, kế hoạch tổ chức kiểm tra, rà soát các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới 
thuộc lĩnh vực ngành đối với các xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới 
năm 2018; 05 xã đặc biệt khó khăn tỉnh đã lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn 
mới giai đoạn 2016 - 2020 tình hình thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất 
chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2018. UBND huyện Hữu Lũng kính 
mời các đồng chí tới dự buổi làm việc cùng Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp & 
PTNT. Thành phần, thời gian, địa điểm, nội dung như sau: 

1. Thành phần 

-  Đại biểu cấp huyện: 

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện. 

+ Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách nông thôn mới các Phòng: Nông 
nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài Chính - Kế hoạch huyện. 

-  Đại biểu xã Sơn Hà: 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình xây dựng nông 
thôn mới xã Sơn Hà; 

+ Đồng chí chuyên trách nông thôn mới; 

+ Các đồng chí được phân công phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh 
vực ngành nông nghiệp quản lý. 

2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 8 giờ 00 phút, ngày 05/6/2018 (Thứ ba). 

3. Địa điểm: Tại Trụ sở UBND xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng. 

4. Nội dung 

- Kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp 
và PTNT đối với xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018 (xã Sơn Hà);  

- Kiểm tra tình hình thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. 

Kính mời các đại biểu tham dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thủy 
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