ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN

Số: 2183 /UBND-TCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghi Xuân, ngày 05 tháng 11 năm 2021

V/v thông báo mời tham dự tập
huấn “An toàn lao động và cách
phòng tránh bệnh nghề nghiệp
trong thu gom xử lý rác thải”

Kính gửi: Hợp tác xã Tân Phát.
Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được Văn bản số
191/LMHTX-TTĐT ngày 04/11/2021 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc
hỗ trợ mời hợp tác xã môi trường tham dự tập huấn “An toàn lao động và
cách phòng tránh bệnh nghề nghiệp trong thu gom xử lý rác thải”.
Về nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo và mời
Hợp tác xã Tân Phát tham dự hội nghị tập huấn nêu trên, cụ thể:
- Thành phần: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kiểm soát viên,
các thành viên là Tổ, đội trưởng thu gom rác thải HTX (05 người).
- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 08/11/2021 (Thứ 2).
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bình Minh, số 9, đường Trần Phú,
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Mọi thông tin liên hệ qua phòng Tuyên truyền – Đào tạo, Liên minh
HTX tỉnh, số 75, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà
Tĩnh; điện thoại: 0978.306.585 (đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung).
Ủy ban nhân dân huyện thông báo để Hợp tác xã Tân Phát được biết và
tham dự./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT, TCKH.
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