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năm 2020

GIẤY MỜI HỌP
Căn cứ Giấy mời họp số 114/UBND-KTTC ngày 02/3/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Năm hành động bảo
đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, công tác phòng chống dịch
bệnh trên gia súc, gia cầm năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời:
- Đại diện Ban Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
- Đại diện lãnh đạo các Chi cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản
lý chất lượng nông sản; Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Phát triển nông
thôn và Thủy lợi;
- Đại diện lãnh đạo các Trung tâm: Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh, Nước
sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn.
Đến dự Hội nghị tổng kết Năm hành động bảo đảm an toàn thực phẩm
trong lĩnh vực nông nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia
cầm năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
- Chủ trì: Ông Phạm Văn Cảnh - PCT. UBND tỉnh.
- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 06/3/2020 (thứ Sáu).
- Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
Giao Văn phòng Sở liên hệ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND
chuẩn bị phòng họp và các điều kiện trang thiết bị phục vụ Hội nghị.
Giao Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản
và Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản chuẩn bị nội dung, tài liệu có liên
quan; công tác tổ chức tại Hội nghị; chuẩn bị các nội dung cần thiết để phục vụ
Hội nghị. Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản mời Đội nghiệp vụ số 1 cùng
dự họp.
Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị đầy đủ và đúng thành phần./.
(Đại biểu tham dự hội nghị tải và lấy tài liệu họp về tại địa chỉ:
https://www.longan.gov.vn, mục tài liệu phục vụ họp - hội nghị).
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở, PGĐ Sở pt (B.Khanh, Ô. Thiện);
- Văn phòng Sở;
Mời dự
- Các phòng: KHXDCT, Thanh tra;
- Lưu: VT, TTBVTVQLCL.
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