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GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, 

Triển khai nhiệm vụ năm 2020 

 

Thực hiện Giấy mời số 198/GM-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về 

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, triển khai nhiệm 

vụ năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện mời các thành phần tham dự như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 12/6/2020 (các Đại 

biểu có mặt trước 15 phút để ổn định và điểm danh). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến, tầng 3, UBND huyện. 

3. Thành phần tham dự, kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì). 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (theo Quyết định số 

420/QĐ - UBND ngày 13  tháng 02 năm 2020 của UBND huyện); 

- Cụm trưởng các Cụm PCTT&TKCN huyện. 

- Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách phòng Nông nghiệp - PTNT; 

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

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (dự và đưa tin) 

* Ở xã, thị trấn: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

Giao phòng Nông nghiệp - PTNT chuẩn bị báo cáo để phục vụ hội nghị; Văn 

phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện báo cáo thành phần tham dự hội nghị gửi về 

UBND tỉnh qua email: manhcuongtran.snn@gmail.com trước 8 giờ; phối hợp với 

Trung tâm Công báo tỉnh và Viễn thông huyện để tets đường trường truyền phục 

vụ hội nghị.  

Đề nghị các đại biểu chủ động khai thác, nghiên cứu tài liệu tại trang 

http://dhtn.hatinh.gov.vn  trước và tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy 

định./. 
Nơi nhận:      
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Cấp ủy – CQ; 

- Đ/c Vân, Công (phục vụ) 

- Lưu: VT, NN. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Cao Lương 
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