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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                 Đức Thọ, ngày  7  tháng 01 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI  
 

 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Trường Đại học Nông Lâm 

Huế và Đoàn Hội đồng khoa học Nông nghiệp số Trung ương về xây dựng thí 

điểm làng, xã, thị trấn thông minh và nông nghiệp bền vững ứng dụng công 

nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ và phát huy tri thức bản địa.  

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ, ngày 10/01/2021 . 

2. Địa điểm: Phòng họp Gác 3 - UBND huyện 

3. Thành phần kính mời: 

* Đoàn HĐKH Nông nghiệp số và Trưởng Đại học Nông Lâm Huế 

- Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Huế; 

- Ban Giám đốc Hội đồng khoa học Nông nghiệp số. 

* Cấp tỉnh: 

- Đại diện lãnh đạo và Phòng chuyên môn Sở NN-PTNT; 

* Ở huyện: 

- Đại diện: Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trưởng các phòng: Nông nghiệp - PTNT; Tài chính - KH; Kinh tế - Hạ 

tầng; Tài nguyên - Môi trường; Văn hóa - TT;  

- Giám đốc Trung tâm ứng dụng KHKT - CTVN huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (Dự đưa tin)  

* Ở cơ sở: 

- Đ/c Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND các xã: Tùng Ảnh, Yên Hồ, Thanh 

Bình Thịnh, Thị trấn. 

 (Thành phần ở xã giao Văn phòng UBND xã, thị trấn tin mời). 

Giao Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện chuẩn bị các điều kiện phục 

vụ Hội nghị. 

Đề nghị các đại biểu về dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đ/c Vân (P.vụ) 

- Lưu: VT,VP. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Cao Cường 
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