
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 249/GM-UBND Thạch Hà, ngày  04 tháng 12 năm 2018 

 

GIẤY MỜI 

Ủy ban nhân dân huyện Tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp 

2019; Đề án sản xuất vụ xuân; Đề án tưới và phòng chống hạn, xâm nhập mặn 

phục vụ sản xuất dân sinh năm 2019; Kế hoạch cấm sử dụng chất nổ, chất độc, 

xung điện và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản. 

Thành phần trân trọng kính mời: 

* Ở tỉnh:  

- Đại diện lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy lợi, 

Thủy sản. 

* Ở huyện: 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Đ/c Ngô văn Tân – Phó chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy; 

- Trưởng các ban, phòng, ngành, đoàn thể chỉ đạo cơ sở; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN; 

* Ở các xã, thị trấn: (Giao UBND các xã, thị trấn tin  mời). 

- Chủ tịch UBND; 

- Công chức địa chính Nông nghiệp – Nông thôn mới; Trưởng công an xã; 

- Giám đốc HTX cung ứng dịch vụ nông nghiệp; 

* Ở các doanh nghiệp: 

- Giám đốc các công ty: Công ty CP giống cây trồng Hà Tĩnh; Công ty CP 

giống cây trồng Trung ương; Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh; Trung tâm 

giống Nghệ An. 

Thời gian: 01 buổi, từ 7h30’, ngày 6 tháng 12 năm 2018 (sáng thứ 5). 

Địa điểm: Tại Hội trường số 3 – UBND huyện. 

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tài liệu, nội 

dung cuộc họp. 

Đề nghị các Đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Tiến Đạt 
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