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Số: 74 /GM-BTC Đình Lập, ngày 23 tháng 5 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban Lễ phát động “Tháng hành động vì môi 

trường” và các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2019  

quy mô cấp tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND 

huyện Đình Lập về việc thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban Lễ phát động 

“Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường 

thế giới 05/6/2019 quy mô cấp tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập, Ban Tổ chức Lễ 

phát động tổ chức cuộc họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Mời đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- Mời ông Chu Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh; 

- Các thành viên Ban tổ chức và Trưởng, Phó các Tiểu ban Lễ phát động 

“Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường 

thế giới 05/6/2019 quy mô cấp tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập theo Quyết định 

số 1250/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND huyện Đình Lập. 

          2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian:  14 giờ 00 phút ngày 24/5/2019 (Thứ Sáu).  

 - Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

 3. Nội dung: Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban Lễ phát động “Tháng hành 

động vì môi trường” và các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 

05/6/2019 quy mô cấp tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập. 

 4. Tổ chức thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường 

trực Lễ phát động - chuẩn bị tài liệu, hội trường và các điều kiện cần thiết tổ chức 

cuộc họp. 

Lưu ý: Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi các dự thảo văn bản kèm 

theo trên Chương trình eOffice (đối với các đơn vị cài đặt eOffice), các cơ quan, 

đơn vị chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp./. 
ơ 

Nơi nhận:                                                                    
- Như thành phần;          

- VP HĐND và UBND huyện;                                                       
- Lưu: VT.     

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Văn Thắng 
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