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Số: 516

Ninh Thuận, ngày 18tháng 02năm 2019

/GM-SYT

GIẤY MỜI
Thực hiện Công văn số 525/UBND-VXNV ngày 14/02/2019 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bảo tồn và phát triển cây dược liệu
quý trên địa bàn tỉnh;
Sở Y tế trân trọng kính mời:
1. Thành phần:
- Ông Bùi Văn Kỳ Phó giám đốc Sở Y tế - Chủ trì
- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lãnh đạo UBND huyện Bác Ái.
- Ông Phan Đình Hùng,

CVC phòng KH-NV-TC

-

CV phòng KH-NV-TC

Ông Trịnh Ngọc Hùng

2. Thời gian, địa điểm:
Buổi sáng thứ năm, ngày 28/02/2019 bắt đầu lúc 8 giờ 00 tại phòng họp
số 1 Sở Y tế.
3. Nội dung:
Họp bàn nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số
525/UBND-VXNV ngày 14/02/2019, cụ thể về việc đánh giá tính an toàn của
dây Khai và Chuối hột mồ côi trên địa bàn huyện Bác Ái; đề xuất Ủy ban nhân
dân tỉnh việc xây dựng Đề tài bảo tồn và phát triển cây chuối hột mồ côi và dây
khai trên địa bàn huyện Bác Ái gắn với việc giao rừng khoán quản cho người
dân vừa chăm sóc, bảo tồn và nhân rộng để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền
vững.
Để buổi họp thành công, rất mong quý đại biểu tham dự đầy đủ và đúng
thời gian quy định./.
(Công văn số 525/UBND-VXNV ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh đã gửi quí cơ quan)
Nơi nhận:
- Thành phần mời;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTC.
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