
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:   21  /GM-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

 

GIẤY MỜI  

V/v kiểm tra thực tế và thống nhất danh mục hỗ trợ Doanh nghiệp 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức buổi kiểm tra thực tế và 

thống nhất danh mục hỗ trợ doanh nghiệp nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại 

huyện Vĩnh Linh. 

1. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyệnVĩnh Linh;  

- Đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở;  

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuỷ sản. 

2. Thời gian: 01 buổi, vào lúc 14 giờ, ngày 12 tháng 3 năm 2020 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại cơ sở nuôi tôm CNC Doanh nghiệp tư nhân Thảo Linh.  

Địa chỉ: Thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. 

4. Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Huân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Giao Chi cục Thủy sản chuẩn bị hồ sơ dự án; danh mục hỗ trợ, biên bản để 

thống nhất tại phiên làm việc và bố trí phương tiện cho đoàn công tác. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đại biểu tham gia đầy 

đủ để buổi làm việc đạt kết quả tốt. 

Ghi chú: Đại biểu tham gia vui lòng liên hệ ông Nguyễn Đức Trung. SĐT: 

0947.787.248./. 

Nơi nhận:      

- Như thành phần mời;                                                                

- GĐ Sở (B/c);  

- Lưu: VT, KHTC.                                                  

                                                                         

 

TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 
 

 

 

      

Hoàng Thanh                     
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