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Nghi Xuân, ngày 26 tháng 4 năm 2021 

 
GIẤY MỜI 

Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR, Tổng kết công tác PCTT  

và TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2021 

 

Ủy ban nhân dân huyện phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 

công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tổng kết công tác Phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021; 

triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2021 (theo Giấy mời số 156 /GM-UBND 

ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh). 

Thành phần: Trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên liên quan các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi; 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân;   

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 

bền vững huyện Nghi Xuân (theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 

của UBND huyện); 

- Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp các xã, thị trấn 

(giao UBND các xã, thị 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 13 giờ 45, ngày 29/4/2021. 

Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân, 

Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị; đăng 

tải tài liệu họp lên phần mềm Hồ sơ công việc để các đại biểu khai thác trước 

10h00' ngày 28/4/2021; báo cáo thành phần dự họp về UBND tỉnh theo quy định. 



- Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp Viễn thông Nghi Xuân test 

thử đường truyền; trực kỹ thuật và vận hành hệ thống họp trực tuyến (test thử 

đường truyền vào lúc 17h00  ngày 28/4/2021 và lúc 13h30 ngày 29/4/2021). 

- Viễn thông Nghi Xuân phối hợp đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục vụ 

cuộc họp. 

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

Đề nghị các đại biểu chủ động khai thác, nghiên cứu tài liệu và tham dự 

đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./. 
 

  Nơi nhận:                       
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

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

- Các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT; Hạt Kiểm 

lâm (để chuẩn bị); 

- Điện lực Nghi Xuân, Viễn thông Nghi Xuân  

(để phối hợp); 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Lưu: VT, NN.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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