UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
PHÒNG NÔNG NGHIỆP&PTNT

Số: 193 /NN&PTNT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 29
28 tháng 10 năm 2020

V/v mời làm việc

Kính gửi:
- Chi cục Trồng trọt & BVTV;
- Chi cục Chăn nuôi & Thú y;
- Chi cục Thủy sản;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Chi cục Phát triển Nông thôn;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Trung tâm VH-TT-TT;
- Trạm Trồng trọt&BVTV;
- Trạm Chăn nuôi & Thú y.
Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vĩnh Tường nhận được văn bản số
02/GM-UBND ngày 27/10/2020 của UBND xã Phú Đa về việc mời dự hội nghị
tham gia ý kiến vào định hướng phát triển ngành Nông nghiệp trên địa bàn xã
Phú Đa sau dồn thửa đổi ruộng.
Để tạo điều kiện giúp Đảng ủy, UBND xã Phú Đa có những định hướng
phù hợp trong phát triển Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Vĩnh
Tường trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị về dự hội nghị, cụ thể như sau:
1. Thành phần mời
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Chi cục Trồng trọt & BVTV; Chi cục
Chăn nuôi & Thú y; Chi cục Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông; Chi cục Phát
triển Nông thôn;
- Đ.c Nguyễn Bình Khiêm – PCT UBND huyện;
- Trạm trưởng các Trạm: Trồng trọt&BVTV; Chăn nuôi & Thú y;
- Trung tâm VH-TT-TT (đưa tin).
2. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 02/11/2020 (thứ Hai).
3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2 - Nhà Đảng, đoàn thể xã Phú Đa.
Phòng Nông nghiệp & PTNT gửi trước tài liệu của UBND xã Phú Đa để
đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến tại hội nghị.
Rất mong lãnh đạo các đơn vị bố trí thời gian về dự hội nghị đúng thành
phần, thời gian, địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TP, các PTP;
- Tổ trưởng các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn
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Lê Đức Anh

