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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thành phần, địa điểm tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo 

vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 

Theo Giấy mời số 82/GM-UBND ngày 02/4/2019 
 

 

Ngày 02/4/2019, UBND huyện đã có Giấy mời số 82/GM-UBND về việc 

tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 

cháy rừng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 vào lúc 07h45’, ngày 

03/4/2019 tại phòng họp số 1, nhà làm việc cơ quan huyện. 

Nay, do sự cố đột xuất tại phòng họp trực tuyến Trung tâm TT-CB-TH 

tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh ban hành Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội 

nghị trực tuyến nêu trên, nên UBND huyện thông báo thay đổi địa điểm, thành 

phần ở xã như sau: 

1. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến Chi nhánh Viettel Kỳ Đồng.  

2. Thành phần ở xã: Chủ tịch UBND các xã có rừng. 

Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Giấy mới số 82/GM-

UBND ngày 02/4/2019 của UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các đại biểu được biết, sắp xếp thời 

gian dự họp đầy đủ, đúng thời gian./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần GM số 82; 

- Chánh/ Phó VP UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB điện tử./. 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Xuân Bằng 
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