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GIẤY MỜI   

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, UBND huyện Như Thanh tổ 

chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết Đề án củng cố, phát triển và nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp huyện Như Thanh, giai đoạn 

2019 -2021, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch tổ chức hội thảo “Giới thiệu 

tiềm năng và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp huyện Như Thanh năm 

2022”. 

THÀNH PHẦN: 

  - Thường trực HĐND huyện; 

 - Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Các đồng chí thành viên UBND huyện; 

 - Lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; Trung tâm Văn hóa, TT, TT & DL huyện 

dự và đưa tin; 

 - Lãnh đạo và chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

  THỜI GIAN: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 14h00', ngày 20/4/2022 (thứ 4). 

 ĐỊA ĐIỂM:  Tại phòng họp gác 2 cơ quan UBND huyện. 

Ghi chú:  

Giao phòng Nông nghiệp và PTNT huyện gửi dự thảo báo cáo sơ kết Đề án 

củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp 

huyện Như Thanh, giai đoạn 2019 -2021, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch tổ 

chức hội thảo “Giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp 

huyện Như Thanh năm 2022” đến các đồng chí trong thành phần mời để nghiên 

cứu trước. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ chức 

hội nghị. 
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Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự hội nghị đúng thời gian, 

thành phần mời và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

quy định và hướng dẫn của cơ quan Y tế./. 

Nơi nhận:    
- Như trên;                                                                           

- Lưu NN. 

                                                                                

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Đặng Hồng Sơn 
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