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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  06 tháng 3 năm 2020 
  

 

GIẤY MỜI 

Về việc triển khai danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng  

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 

 

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND 

tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổ chức cuộc họp để bàn hướng triển khai các bước tiếp theo. 

1. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện Sở Tài chính; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính Sở; 

- Kế toán trưởng Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Thành viên tổ triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP; 

- Thủ trưởng và kế toán trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở. 

2. Thời gian: 01 buổi vào lúc 08h00, ngày 11/3/2020 (thứ tư). 

3. Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Địa chỉ: Số 270 Hùng Vương, TP Đông Hà, Quảng Trị. 

4. Chủ trì: Ông Trần Thanh Hiền, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đại biểu tham gia đúng thời gian và 

thành phần để buổi làm việc đạt kết quả tốt./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính mời; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, KHTC, TCHC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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