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GIẤY MỜI 

Tham dự Hội nghị trực tuyến quảng bá thương hiệu,  

xúc tiến tiêu thụ cam Hà Tĩnh  

 

Ủy ban nhân dân huyện phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến "Quảng bá 

thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ cam Hà Tĩnh", gắn với hoạt động truyền thông, 

quảng bá theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua phần mềm Zoom (theo 

Giấy mời số 618/GM-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh);  

* Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo phòng, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Hội Nông dân huyện;  

- Đại diện các nhà phân phối; thương nhân kinh doanh, tiêu thụ, vận chuyển 

nông sản trên địa bàn (giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tin mời);  

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

* Thời gian: Bắt đầu từ lúc 14 giờ 30 phút ngày 23/11/2021(thứ 3). 

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

Giao phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Văn phòng HĐND-UBND huyện và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung 

và các điều kiện đảm bảo phục vụ tốt Hội nghị trực tuyến. 

Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị 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;; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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