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GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai  

và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tỉnh tại địa bàn 

 
 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Đoàn kiểm tra chỉ đạo công 

tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tỉnh tại địa bàn huyện 

(theo Giấy mời số 01/GM-ĐKT ngày 24/5/2021 của Đoàn kiểm tra công tác 

PCTT&TKCN tỉnh).  

Chương trình cụ thể như sau: 

1. Dẫn Đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và TKCN tại 

các công trình trọng điểm: 

Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng ban 

Chỉ huy PCTT&TKCN huyện;  

- Các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (theo Quyết 

định số 576/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện); 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện phụ trách địa bàn các 

xã: Xuân Lam, Xuân Lĩnh, Xuân Viên, Xuân Phổ, Xuân Hội, Đan Trường (theo 

Phân công nhiệm vụ tại Văn bản số 01/TB-BCHPCTT ngày 09/3/2021 của Ban 

Chỉ huy PCTT&TKCN huyện); 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự và đưa tin). 

- Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN 

các xã: Xuân Hội, Xuân Phổ và Xuân Lam. 

Thời gian: Bắt đầu từ 15h00' giờ đến 16h30', ngày 27/5/2021 (Thứ 5). 

Địa điểm: Đoàn kiểm tra công trình trọng điểm đê Hội Thống đoạn qua 

xã Xuân Hội và xã Xuân Phổ; vùng sạt lở đất xã Xuân Lam. 

2. Làm việc với Đoàn tại trụ sở UBND huyện: 

Thành phần, kính mời: 

- Đại diện Thường trực: Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ huyện; 

- Đồng chí: Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng 

ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 



- Các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (theo Quyết 

định số 576/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện); 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện phụ trách địa bàn các 

xã: Xuân Lam, Xuân Lĩnh, Xuân Viên, Xuân Phổ, Xuân Hội, Đan Trường (theo 

Phân công nhiệm vụ tại Văn bản số 01/TB-BCHPCTT ngày 09/3/2021 của Ban 

Chỉ huy PCTT&TKCN huyện); 

- Đại diện Lãnh đạo Đồn Biên phòng Lạch Kèn; 

- Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN 

và các thành phần liên quan các xã: Xuân Hội, Xuân Phổ và Xuân Lam; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự và đưa tin). 

Thời gian: Bắt đầu từ 16h30' đến 17h30', ngày 27/5/2021 (Thứ 5). 

Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến (tầng 2), Trụ sở UBND huyện. 

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-

UBND huyện chuẩn bị đầy đủ nội dung và các điều kiện đảm bảo phục vụ buổi 

làm việc. 

Đề nghị các đại biểu bố trí công việc về dự đầy đủ, đúng thành phần, thời 

gian và địa điểm quy định./. 

 

     
          
 

          

 

 

 

 

  Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                     

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT (để chuẩn bị);   

- UBND các xã: Xuân Hội, Xuân Phổ và Xuân Lam;                                  

- Lưu: VT, NN. 
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KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

    

 

 

 

 

 

  Hồ Văn Chương 

 


		chuonghv.nx@hatinh.gov.vn
	2021-05-26T07:39:04+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-05-26T08:02:23+0700


		2021-05-26T08:02:49+0700




