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GIẤY MỜI  
 

Thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm cây lúa, Quyết định số 

4219/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố địa bàn được 

hỗ trợ phí bảo hiểm cây lúa. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh phối hợp Công 

ty Bảo Việt Hà Tĩnh tổ chức tập huấn cho người dân, cán bộ tham gia triển khai 

thực hiện bảo hiểm cây lúa. 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h15’, ngày 15/9/2020 (Thứ 3). 

 2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 – Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

Thành phố (Số 03 – đường Đặng Dung).  

 3. Thành phần tham dự, kính mời: 

  + Công ty Bảo việt Hà Tĩnh (mời tham dự và tham gia làm giảng viên); 

 - Ở Thành phố: 

 + Đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND Thành phố (Mời chủ trì); 

+ Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể thành phố; 

+ Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện chính sách bảo hiểm 

cây lúa theo Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND TP; 

+ Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách lĩnh vực các phòng: Tài chính 

– Kế hoạch; Tài nguyên – Môi trường; 

+ Phó Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách nông nghiệp phòng Kinh tế; 

 + Lãnh đạo và cán bộ phụ trách Trồng trọt - Trung tâm ứng dụng Khoa 

học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi Thành phố. 

  - Ở các xã:  

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân; 

+ Kế toán ngân sách; Cán bộ phụ trách nông nghiệp; 

+ Giám đốc các HTX sản xuất nông nghiệp; 

+ Thôn trưởng các thôn, xóm có sản xuất nông nghiệp; 

+ Các hộ dân sản xuất quy mô lớn (mỗi xã 5 người) 

(Thành phần ở xã giao Ủy ban nhân dân xã tin mời) 

 Giao Phòng Kinh tế liên hệ giảng viên, phối hợp Văn phòng HĐND-

UBND Thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi tập huấn. 

Kính đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Văn phòng HĐND-UBND TP; 

- Lưu: VT,KT. 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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