
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG  NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  68 /GM-SNN Quảng Trị,  ngày   06   tháng 7 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

V/v kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông Đakrông đoạn qua 

xã A Ngo, huyện Đakrông 

Thực hiện Công văn số 2758/UBND-NN ngày 23/6/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất xử lý sạt lở bờ sông Đakrông; để có cơ 

sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra thực 

địa tại khu vực sạt lở bờ sông Đakrông đoạn qua xã A Ngo, huyện Đakrông. 

1. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đakrông; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy lợi; 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã A Ngo, huyện Đakrông. 

2. Thời gian: Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 09/7/2020 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại khu vực sạt lở bờ sông thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông. 

4. Chủ trì: Ông Hồ Xuân Hòe – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Ghi chú: 

- Đề nghị UBND huyện Đakrông chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan 

phục vụ công tác kiểm tra thực địa. 

- Thông tin liên hệ: (ông) Trần Minh Chinh -  Chuyên viên Chi cục Thủy lợi 

– DĐ: 0856.262.787. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia đúng 

thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên để buổi kiểm tra đạt kết quả./. 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Các phòng: QLXDCT, KH-TC; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC  

 
Hoàng Thanh 
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