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GIẤY MỜI
Làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước đối với việc
kinh doanh phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn toàn tỉnh”
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề
“Công tác quản lý nhà nước đối với việc kinh doanh phân bón vô cơ và thuốc bảo
vệ thực vật trên địa bàn toàn tỉnh” của Hội Nông dân tỉnh. (Theo Văn bản số
04/TB-ĐGS ngày 07/9/2021 của Đoàn giám sát).
Thành phần, thời gian làm việc:
1. Buổi sáng ngày 13/9/2021: Đoàn chia thành 02 tổ, đi khảo sát và làm
việc với UBND các thị trấn: Tiên Điền, Xuân An và UBND các xã:Xuân Giang,
Xuân Mỹ.
- Thời gian:
+ Từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút: 02 tổ của Đoàn sẽ khảo sát và làm việc với
UBND xã Xuân Mỹ và UBND thị trấn Xuân An.
+ Từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: 02 tổ của Đoàn sẽ khảo sát và làm
việc với UBND xã Xuân Giang và UBND thị trấn Tiên Điền.
- Thành phần làm việc, kính mời:
+ Đoàn Giám sát của Hội Nông dân tỉnh;
+ Cấp huyện: Đại diện: Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực
UBMTTQ huyện, Thường trực Hội Nông dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi.
+ Cấp xã: Đại diện: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo
UBND, Thường trực UBMTTQ, Thường trực Hội Nông dân; công chức phụ
trách lĩnh vực nông nghiệp, cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn đoàn làm việc
trực tiếp.
(Thành phần cấp xã giao UBND các xã, thị trấn tin mời)
2. Buổi chiều ngày 13/9/2021: Làm việc với UBND huyện.
- Thời gian: từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút.
- Thành phần, kính mời:
+ Đại diện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Ban Thường
trực UBMTTQ huyện, Thường trực Hội Nông dân huyện;
+ Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện;
+ Đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan: Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Ủy ban nhân dân huyện giao:
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn làm việc với đoàn kiểm tra:
+ Chuẩn bị báo cáo, các hồ sơ văn bản để phục vụ làm việc với Đoàn giám
sát hiệu quả, chất lượng;
+ Thông báo lịch kiểm tra đến các cơ sở kinh doanh phân bón vô cơ, thuốc
bảo vệ thực vật trên địa bàn phụ trách; yêu cầu các cơ sở có mặt tại địa điểm kinh
doanh và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ quy định để làm việc với Đoàn.
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Trung tâm
Ứng dụng KHKT và BVCTVN, Văn phòng HĐND-UBND huyện và các địa
phương chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ và các điều kiện làm việc.
Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa
điểm quy định; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.
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