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THÔNG BÁO 

Hoãn tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND theo Giấy mời số 81/GM-SKHĐT 

ngày 29/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

 

 Ngày 29/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Giấy mời số 

81/GM-SKHĐT về việc mời dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết số 

15/2021/NQ-HĐND do UBND tỉnh tổ chức; thời gian từ 08 giờ 00 ngày 

04/8/2022 (Thứ Năm).  

Tuy nhiên, do lãnh đạo UBND tỉnh có chương trình công tác đột xuất, 

UBND tỉnh đã có Thông báo số 433/TB-UBND ngày 02/8/2022 về việc hoãn tổ 

chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát 

triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo hoãn tổ chức Hội nghị trên, thời 

gian tổ chức Hội nghị cụ thể sẽ thông báo sau. 

(Có danh sách Đại biểu mời theo Giấy mời số 81/GM-SKHĐT gửi kèm). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo tới các đại biểu tham dự Hội 

nghị được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như TP mời GM số 81/GM-SKHĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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