
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:        /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nghi Xuân, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự Họp bàn giao công tác quản lý “Quỹ con giống”  

do Tập đoàn Vingroup tài trợ 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để bàn giao công tác quản lý 

“Quỹ con giống” do Tập đoàn Vingroup tài trợ sang Hội Nông dân quản lý (theo 

Văn bản số 2072/UBND-VX2 ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh). 

Thành phần: 

* Ở huyện, kính mời: 

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

- Chủ tịch và cán bộ liên quan Hội Nông dân huyện; 

- Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách chuyên môn phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

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

* Ở các xã, thị trấn, kính mời: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội Nông dân, Công chức Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

(Thành phần cấp xã, giao UBND các xã, thị trấn tin mời) 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h30', ngày 01/6/2021 (chiều Thứ 3). 

Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện. 

Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì chuẩn bị hồ sơ, tài 

liệu bàn giao; phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện đảm bảo các điều 

kiện phục vụ cuộc họp. 

Lưu ý: Các đại biểu tham dự đảm bảo tuân thủ công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp tham dự cuộc họp đầy đủ, đúng thành phần, 

thời gian và địa điểm quy định./. 
 

  Nơi nhận:      
- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Lao động-TB&XH; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Chương 
 


		chuonghv.nx@hatinh.gov.vn
	2021-05-31T08:06:49+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-05-31T09:24:45+0700


		2021-05-31T09:25:32+0700


		2021-05-31T09:25:48+0700




