
UBND HUYỆN ĐĂK GLEI 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-PNN Đăk Glei, ngày      tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Thời gian tổ chức Hội thảo phân bón của các tổ chức sản xuất phân bón 

của Công ty TNHH Công nghệ sinh học An Thái 
 

 Thực hiện Văn bản số 3697/SNN-KH ngày 03/12/2022 của Sở Nông nghiệp 

& PTNT về việc tổ chức hội thảo phân bón trên địa bàn tỉnh 

 Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Thông báo thời gian tổ 

chức Hội thảo phân bón trên địa bàn các xã, thị trấn, cụ thể như sau:  

1. Thành phần  

a. Thành phần Huyện tham dự: 

- Đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. 

b. Thành phần tham dự tại các xã, thị trấn: 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn; 

- Đại diện các tổ chức Hội, đoàn thể xã; 

- Đề nghị các xã, thị trấn mời đại diện các HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp; 

các hộ dân kinh doanh và bà con nông dân trên địa bàn có nhu cầu. 

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 08/12 đến ngày 21/12/2022. Số lượng người 

tham dự và điểm tổ chức hội thảo tại phụ lục kế hoạch kèm theo 

3. Công tác chuẩn bị: Đề nghị UBND các xã, thị trấn:  

- Sắp xếp, bố trí địa điểm (Hội trường UBND xã hoặc nhà rông/nhà văn hóa 
xã, thôn) để tổ chức hội thảo. 

- Xem xét, mời đại diện các HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp; các hộ dân kinh 

doanh và các hộ dân có nhu cầu tìm hiểu về doanh nghiệp sản xuất, cung ứng phân 

bón. 

Thông báo này thay cho Giấy mời. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho các đơn vị biết, 

sớm thông báo cho các hộ dân đến tham dự buổi tổ chức hội thảo để đạt kết quả 

cao./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- Cty TNHH An Thái; 

- UBND các xã, thị trấn (p/h); 

- Lưu: VT, NN. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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