
 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra, họp bàn về liên quan đến Kênh nước Xanh 
 
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 6/2022. Ủy ban Nhân dân xã tổ chức 

kiểm tra, họp thống nhất quy trình, thời gian điều tiết, sử dụng nước ở Hồ Nước 

Xanh cho các thôn trong sản xuất nông nghiệp và thống nhất quyết toán kinh phí 

nâng cấp, tu sữa kênh Nước Xanh 

 Thành phần: Trân trọng kính mời! 

 * Ở xã:  

- Đại diện Thường trực HĐND xã, 

          - Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã (PCT- UBND, Phụ trách Lĩnh vực Kinh tế); 

Công chức Địa chính, Tài chính – Kế toán,  Cán bộ phụ trách nông nghiệp xã,  

* Đại diện Công ty TNHHMTV Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh 

* Ở thôn: Bí thư, trưởng thôn Bắc sơn, Nam Phong, Đông Thịnh, Thượng 

Phong, Trung Phong, Hòa Bình (riêng Bắc Sơn, Nam Phong, Đông Thịnh mời riêng 

đồng chí Trưởng thôn) 

 Thời gian, địa điểm: 01 buổi, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 

2022 (Chiều thứ 5)cụ thể: 

 - Từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút tập trung tại Cổng trại Công ty Mitraco để 

kiểm tra hiện trường. 

 - Từ 15 giờ 45 phút đến 17 giờ 30 phút có mặt tại Nhà văn hóa thôn Thượng 

Phong để dự họp thống nhất một số nội dung. 

 * Đề nghị Ban chỉ huy thôn Thượng Phong hỗ trợ bố trí Hội trường, nước 

uống và đảm bảo mọi điều kiện phục vụ cho cuộc họp 

Vậy trân trọng kính mời thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Lưu:VP./. 

(Gửi văn bản giấy và điện tử) 
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Nguyễn Văn Yên 
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Số: 53/GM-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Kỳ Phong, ngày 20 tháng 6 năm 2022 
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