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Nghi Xuân, ngày 16 tháng 01 năm 2020 
 
 

GIẤY MỜI  
 

Uỷ ban nhân dân huyện phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến về tăng 

cường an toàn thực phẩm nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (theo Giấy 

mời số 22/GM-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh). 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm huyện (được kiện toàn 

tại Quyết định số 5129/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện); 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị cấp huyện: Hội nông dân, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ, Liên đoàn Lao động; Trung tâm Y tế dự phòng; 

- Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm cấp xã và Công 

chức trực tiếp theo dõi công tác an toàn thực phẩm; Trạm trưởng Trạm y tế các 

xã, thị trấn (giao UBND các xã, thị trấn tin mời); 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự và đưa tin). 

Tham dự Hội nghị trực tuyến nêu trên. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 17/01/2020. 

Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Phòng Y tế chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị 

các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-

UBND huyện, Viễn thông Nghi Xuân trực kỹ thuật và vận hành hệ thống họp 

trực tuyến. 

- Điện lực Nghi Xuân bố trí đảm bảo nguồn điện. 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp tham dự đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm quy định./. 
 

  Nơi nhận:                       
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện (để bố trí); 

- Các phòng: Y tế, VHTT (để chuẩn bị); 

- Điện lực Nghi Xuân, Viễn thông Nghi Xuân  

(để phối hợp). 

- Lưu: VT.  
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