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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Làm việc với Viện Địa lý nhân văn - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội
Việt Nam về việc bảo tồn, phát triển vốn tự nhiên phục vụ
phát triển nông nghiệp bền vững ở hạ lưu sông Cả
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Viện Địa lý nhân văn – Viện
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc bảo tồn, phát triển vốn tự nhiên
phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở hạ lưu sông Cả (Theo Văn bản số
163/CV-ĐLNV ngày 01/11/2021 của Viện Địa lý nhân văn – Viện Hàn lâm Khoa
học Xã hội Việt Nam).
Thành phần:
- Ở Viện Địa lý nhân văn, kính mời: Đại diện Lãnh đạo Viện và các
thành phần liên quan.
- Ở cấp huyện, kính mời:
+ Ông Nguyễn Viết Hưng PCT UBND huyện;
+ Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên liên quan các phòng, đơn vị: Nông
nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm.
- Ở xã Xuân Giang, kính mời: Đại diện Lãnh đạo UBND; Công chức phụ
trách lĩnh vực nông nghiệp.
(Thành phần cấp xã giao UBND xã tin mời)
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h, ngày 15/11/2021 (Thứ 2).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 UBND huyện.
Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Phòng
Tài nguyên và Môi trường, Hạt kiểm lâm huyện và UBND xã Xuân Giang
chuẩn bị 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 HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.
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