
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

 SỞ NÔNG NGHIÊP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-SNN Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Về việc kiểm tra, xem xét hỗ trợ kinh phí cho 03 hộ dân bị ảnh hưởng 

bởi thiên tai tại khu Tân Mỹ 1, thị trấn Hữu Lũng 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4004/VP-KT ngày 05/9/2022 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét đề nghị của Ban 

Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hữu Lũng về hỗ trợ kinh phí cho 03 hộ dân bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai. Để có cơ sở xem xét, thống nhất phương án xử lý và nguồn 

kinh phí thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời 

các đơn vị làm việc, cụ thể như sau: 

I. Thành phần 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Đại diện Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng công trình;  

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Thủy lợi. 

2. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hữu Lũng: 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hữu Lũng; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Hữu Lũng; Các phòng, đơn vị liên quan 

(Do Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện mời). 

II. Nội dung: Kiểm tra hiện trạng sạt lở làm thiệt hại 03 hộ gia đình tại khu 

Tân Mỹ 1, thị trấn Hữu Lũng, đề xuất kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình theo đề 

xuất của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hữu 

Lũng tại tờ trình số 106/TTr-BCHPCTT ngày 25/8/2022. 

III. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 13/9/2022 (thứ 3);  

- Địa điểm: tại khu Tân Mỹ 1, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. 
 

IV. Đề nghị 

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hữu 

Lũng: Chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình xảy ra sự cố sạt lở làm thiệt hại 03 hộ 

gia đình tại khu Tân Mỹ 1, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; Bố trí phòng họp 

sau khi kiểm tra hiện trường. 

- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng 

nhiệm vụ của đơn vị. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các cơ quan, 

đơn vị đến làm việc đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT (NVT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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