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GIẤY MỜI 
Về việc trao đổi thông tin về hiện trạng nguồn nước hồ Cấm Sơn 

 
 

 Theo Công văn số 3029/TNMT-BVMT ngày 23/11/2018 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang về việc tổ  chức làm việc trao đổi thông tin 
về  hiện trạng nguồn nước hồ Cấm Sơn. UBND huyện mời các đại biểu dự làm 
việc cùng đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang với thành phần, thời 
gian, địa điểm cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng; 

 - Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

 - Chủ tịch UBND xã và công chức Địa chính – NN – XD và  MT xã Hoà Lạc. 

2. Thời gian: 13 giờ 50 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2018. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng UBND huyện Hữu Lũng. 

4. Nội dung: Trao đổi thông tin về tình hình khai thác, sử dụng và công tác 
quản lý liên quan đến nguồn nước hồ Cấm Sơn. 

* Ghi chú:  

Phòng Nông ngiệp và PTNT huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện, UBND xã Hoà Lạc theo chức năng nhiệm vụ chuẩn bị nội dung liên quan 
đến nội dung cuộc họp. 

Kính mời các thành phần dự họp đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Phạm Ngọc Thuỷ 
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