
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:   94   /GM - SNN      Quảng Trị, ngày  05 tháng 9  năm  2019 

 

GIẤY MỜI  

Tham dự hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh  

bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị 

công bố Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hồ Xuân Hòe giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

1. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Đồng chí Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà (nguyên Giám đốc Sở); 

- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; 

- Các đồng chí Đảng uỷ viên Đảng bộ Sở, khoá VI; 

- Trưởng phòng, phó trưởng phòng và chuyên viên các phòng thuộc Sở; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở; 

- Bí thư, Phó bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; Trưởng 

phòng kinh tế thành phố, thị xã; 

- Các cơ quan đài, báo địa phương và Trung ương thường trú tại tỉnh 

Quảng Trị (đến dự và đưa tin). 

2. Thời gian: vào lúc 15h30, ngày 06/9/2019. 

3. Đại điểm: Tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT 

(270, Đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà) 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đại biểu sắp xếp thời gian, tham dự 

đúng thành phần để Hội nghị đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;                                                                                      

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Thanh Hiền 
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