
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 138 /GM-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kỳ Anh, ngày  24  tháng 5 năm 2019 

GIẤY MỜI  

Họp bổ cứu công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp bổ cứu công tác phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; 

- Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Chủ tịch (Mời chủ trì); 

- Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách (Mời 

đồng chủ trì); 

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo - Dân vận huyện ủy; Hội Nông dân; 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;  

- Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên & Môi 

trường, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

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

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Ứng dụng Khoa học kỹ thuật &BVCTVN; 

- Phóng viên Báo Hà Tĩnh thường trú tại huyện Kỳ Anh; 

* Ở xã: 

- Chủ tịch UBND và Cán bộ Thú y xã; 

- Chủ cơ sở chăn nuôi lợn nái, ngoại và lợn thịt tập trung trên địa bàn huyện 

(Giao UBND xã tin mời). 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 14h30‘, ngày 28/5/2019 (Chiều Thứ Ba). 

Địa điểm: Tại phòng họp số 1, Nhà làm việc các cơ quan Huyện. 

Phân công nhiệm vụ: 

- Phòng Nông nghiệp &PTNT chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan 

chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các điều kiện phục vụ cuộc họp; in sao tài liệu 

gửi lãnh đạo UBND huyện; phối hợp Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị 

hội trường và các điều kiện đảm bảo; 

- Các đại biểu dự họp theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý chuẩnbị 

ý kiến phát biểu tại cuộc họp;  

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cử phóng viên đến dự và đưa tin.  

Kính mời các đại biểu tham dự họp đầy đủ, đúng thời gian./. 
Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 
- Văn phòng Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó Văn phòng;  

- Lưu: VT. 

Gửi văn bản điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ VĂN PHÒNG 

(Đã ký) 

 

Võ Xuân Bằng 
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