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GIẤY MỜI 

Dự họp trực tuyến xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, 

khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở 

chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

               

Thực hiện Giấy mời số 107/GM-UBND ngày 31/8/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn dự họp trực tuyến xem xét dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của 

thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ 

khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. UBND 

huyện Cao Lộc mời các thành phần tham dự Hội nghị trực tuyến, như sau: 

1. Thành phần  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Tài chính 

- Kế hoạch, Tư pháp, Kinh tế và Hạ tầng. 

- Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

- Lãnh đạo Hội nông dân huyện. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 06/9/2021.  

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 2, tầng 3 trụ sở HĐND và UBND huyện. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện:  

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện góp ý 

dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực 

thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và 

chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép 

chăn nuôi.  

4.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

 - Phối hợp với Văn phòng Sở Tài chính, Trung tâm viễn thông Cao Lộc 

chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho cuộc họp.  

- Chuẩn bị nội dung liên quan khác. 

4.3. Trung tâm Viễn thông Cao Lộc: 

Chủ động trao đổi, thống nhất với Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

phương án kỹ thuật đảm bảo các quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và 

bảo đảm đường truyền trong quá trình Hội nghị diễn ra. 
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4.4. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện:  

Điểm cầu huyện kết nối với điểm cầu tỉnh vào 10 giờ 00 phút ngày 

06/9/2021 và thử lại từ 13 giờ 00 phút, ngày 06/9/2021. 

* Ghi chú: Gửi kèm dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư 

không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 

khu vực không được phép chăn nuôi. 

UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đến dự họp đúng 

thời gian, địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Điện lực Thành phố; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

 

                   TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Hứa Anh Tuấn 
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