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 Số: 131/GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 14 tháng 9  năm 2019 

   
GIẤY MỜI  

Họp xem xét khen thưởng Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-
NQ/TW về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3756/VP-KGVX ngày 
13/9/2019 về đề xuất khen thưởng Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-
NQ/TW theo tinh thần Công văn số 6511/BKHĐT-TĐKT&TT ngày 10/9/2019 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các 
cơ quan đến dự họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây 
dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - thương binh và 
xã hội;  

- Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hội LH Phụ nữ tỉnh, Hội 
Nông dân tỉnh; 

2. Nội dung: Họp xem xét khen thưởng Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị 
quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 
tập thể. 

3. Thời gian:  15 giờ 00', ngày 18 tháng 9 năm 2019 (thứ tư). 

4. Địa điểm: Phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Tổ chức thực hiện: Đề đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được đúng đối 
tượng, tiêu chuẩn và thời gian quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với 
Liên minh HTX tỉnh lựa chon một số HTX tiêu biểu (có danh sách kèm theo) để 
thảo luận thống nhất trong cuộc họp, đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, 
chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. Đồng thời, tại cuộc họp sẽ đề xuất một số tổ 
chức, cá nhân trong các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hội,… (Đối tượng, tiêu 
chuẩn, điều kiện lựa chọn thực hiện theo Công văn số 6511/BKHĐT-TĐKT &TT 
gửi kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tới dự họp./. 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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