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GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và PTNT 

 

Thực hiện Văn bản số 9429/GM-BNN-VP ngày 17/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 

2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và PTNT; Hội nghị do Thủ 

tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ dự chỉ đạo tại đầu cầu Hà Nội. 

* Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00, ngày 23/12/2019. 

* Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến, tầng 3 Trung tâm Công báo - Tin học, 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. 

* UBND tỉnh kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu tỉnh: 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Văn 

phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh; các sở, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Xây 

dựng, Ngân hàng Nhà nước, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Giám đốc, các Phó Giám đốc; Trưởng phòng, đơn 

vị, chi cục thuộc Sở (do Sở mời, không quá 10 đại biểu); 

- Một số hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, HTX, nông dân tiêu biểu (giao Sở 

Nông nghiệp và PTNT mời, không quá 10 đại biểu); 

Mời Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh cử phóng viên đến dự và đưa tin. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên hệ nhận tài liệu từ Trung 

ương, gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để đăng tải lên Trang 

ĐHTN tỉnh trước ngày 22/12/2019; chuẩn bị nội dung tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh 

phát biểu tại Hội nghị; phối hợp với Trung tâm TT-CB-TH tỉnh chuẩn bị Hội trường và 

các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

Giao Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh chuẩn bị phòng họp; 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bưu điện Trung ương, Viễn 

thông Hà Tĩnh đảm bảo kỹ thuật phục vụ Hội nghị. 

Đề nghị đại biểu chủ động khai thác, nghiên cứu tài liệu trước và tham dự đầy 

đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Viễn thông Hà Tĩnh; 

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh; 

- Chánh, Phó VP/UB; 

- Phòng QTTV; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, NL1, NL. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê  Minh  Đạo 
 


		leminhdao@hatinh.gov.vn
	2019-12-21T08:48:54+0700


		ubhatinh@hatinh.gov.vn
	2019-12-21T09:23:23+0700


		2019-12-23T09:26:27+0700
	Việt Nam
	Trung tâm thông tin Công báo - Tin học<ttcbth@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




