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GIẤY MỜI
Hội nghị tập huấn, triển khai Chương trình OCOP và các chính sách hỗ trợ
khuyến khích phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019-2020 của tỉnh, huyện

Thực hiện Chương trình công tác Tháng 4/2019, Ủy ban nhân dân huyện tổ
chức hội nghị tập huấn, triển khai Chương trình OCOP và các chính sách hỗ trợ
khuyến khích phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019-2020 của tỉnh và huyện.
Thành phần, trân trọng kính mời:
* Ở huyện:
- Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện (Mời chủ trì);
- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy; Ủy ban MTTQ
huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Huyện Đoàn;
- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài
nguyên & MT, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nông nghiệp &PTNT; Trung tâm Ứng
dụng KHKT & Bảo vệ CTVN huyện;
* Ở xã:
- Đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch
UBND xã phụ trách nông nghiệp;
- Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp Phụ nữ; cán bộ
khuyến nông, Nông thôn mới xã;
- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia chương trình OCOP (Có danh sách
kèm theo, giao UBND xã tin mời).
Thời gian: 01 buổi bắt đầu từ 08h00’, ngày 05/4/2019 (Sáng thứ Sáu).
Địa điểm: Nhà văn hóa UBND xã Kỳ Giang.
- Giao phòng Nông nghiệp &PTNT chuẩn bị tài liệu, phối hợp UBND xã Kỳ
Giang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị; UBND các xã thông
báo các thành phần ở xã huyện không gửi giấy mời riêng.
- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông cử phóng viên đến dự và đưa tin.
Kính đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch UBND huyện (để b/c);
- Lưu: VT;
Gửi VB điện tử./.
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