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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Tĩnh, ngày   12  tháng    6   năm 2020 
 

 

GIẤY MỜI 
Làm việc với các Nhà đầu tư vào nghiên cứu, khảo sát dự án nông nghiệp 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với các Nhà đầu tư vào nghiên 

cứu, khảo sát dự án đầu tư vào nông nghiệp. 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 10h30 ngày 13/6/2020 (Thứ 7). 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND và 

UBND tỉnh. 

3. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

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

Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và 

Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và 

Xúc tiến đầu tư; 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm hỗ 

trợ Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư chuẩn bị các tài liệu giới thiệu về tiềm 

năng, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn báo cáo số liệu về diện tích sản xuất ngô, các quỹ đất có thể chuyển đổi sản 

xuất ngô trên địa bàn tỉnh. 

Do điều kiện công việc phải bố trí vào ngày nghỉ, mong các đại biểu 

thông cảm dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Phòng QTTV (để bố trí); 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, NL. 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê  Minh  Đạo 
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