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GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 
 

 

Thực hiện Giấy mời số 475/GM-UBND ngày 27/11/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn năm 2020; triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021, 

Đề án sản xuất vụ Xuân và Đề án tưới nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021; 

công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản. Ủy ban nhân dân 

huyện mời các thành phần dự họp đầu cầu huyện: 

1. Thời gian: 1 buổi, từ lúc 7 giờ 45 phút ngày 30/11/2020. 

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến gác III - UBND huyện. 

3. Thành phần, kính mời:  

* Ở huyện: 

- Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện (phụ trách lĩnh vực); 

- Đ/c Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Trung tâm Ứng 

dụng KHKT&BVCTVN. 

- Trung tâm VH - TT huyện (Mời dự và đưa tin) 

* Ở xã, thị trấn: 

- Đ/c Chủ tịch UBND, Công chức Nông nghiệp - Môi trường. 

* Đại diện cơ sở chăn nuôi: 

- Trang Trại ông: Nguyễn Thái Huy - xã Đức Lạng; Trang trại ông: 

Nguyễn Hồng Hà - xã Tân Dân. 

(Thành phần ở xã, cơ sở chăn nuôi nhờ Văn phòng UBND xã tin mời). 

Giao phòng Nông nghiệp - PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm ƯD 

KHKT&BVCTVN chuẩn bị báo cáo để phục vụ hội nghị. Văn phòng Cấp ủy - 

Chính quyền huyện báo cáo thành phần dự họp tại đầu cầu đơn vị mình về Văn 

phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trước 8h30 ngày 30/11/2020; email: 

levanson@hatinh.gov.vn 

Đề nghị các đại biểu dự họp đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- Văn phòng cấp ủy – Chính quyền huyện; 

- Đ/c Vân (P.vụ) 

- Lưu: VT, NN; 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 

    Trần Cao Lương 
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