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GIẤY MỜI  
Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, 

 triển khai nhiệm vụ năm 2020 
 

 Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

 Thành phần, trân trọng kính mời: 

 * Ở thị xã: 

 - Đại diện Thường trực Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã; 

 - Đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND thị xã (Mời chủ trì); 

 - Các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN thị xã, Trưởng và thư ký các 

Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT-TKCN thị xã tại các địa phương (theo các 

Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 và 1983/QĐ-UBND ngày 

18/5/2020 của UBND thị xã); Chánh Văn phòng và các thành viên Văn phòng 

Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN thị xã; 

 - Đại diện lãnh đạo: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Điện lực Kỳ Anh, Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh; 

 - Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã cử phóng viên đến dự và đưa tin. 

 * Ở xã: Đồng chí Chủ tịch và cán bộ phụ trách công tác PCTT-TKCN. 

 Thời gian và địa điểm: 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30’, ngày 30/6/2020 (Sáng thứ Ba); 

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 1, UBND thị xã. 

Giao phòng Quản lý đô thị và KT chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều 

kiện đảm bảo, Văn phòng HĐND-UBND thị xã chuẩn bị hội trường phục vụ hội 

nghị. 

Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết đầy đủ, đúng thành phần 

và thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- VP HĐND và UBND thị xã; 

- Lưu VT; 

- Gửi VB điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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