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/GM-HĐND

GIẤY MỜI HỌP
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức phiên họp tháng 4/2021 để nghe các
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ về
kết quả triển khai, tổ chức thực hiện; hạn chế vướng mắc; kiến nghị đối với một
số cơ chế, chính sách, đề án trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giải trình, tham gia giải trình (đề
nghị UBND tỉnh mời giúp);
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn, chuyên viên phòng Công
tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin).
2. Nội dung:
- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2020-2025.
- Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết
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sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp
giai đoạn 2020-2030.
- Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2020-2030 (theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của
UBND tỉnh).
3. Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút, ngày 12/4/2021 (thứ Hai).
4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh (tầng 3).
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí
trong thành phần đến dự đầy đủ./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời họp;
- CVP Tỉnh ủy (để biết);
- Lưu: VT.
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