
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/GM-UBND Phú Quý, ngày 01 tháng 02 năm 2023 

 

GIẤY MỜI  

Thực hiện Thông báo số 08/TB-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện 

tại cuộc họp liên quan đến chất lượng nước ngầm cung cấp cho sinh hoạt trên địa 

huyện Phú Quý; UBND huyện mời họp với thành phần, nội dung, thời gian, địa 

điểm như sau: 

I. Thành phần:  

1. Cấp huyện: 

- Đồng chí Ngô Tấn Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế - Tài 

chính, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm y tế Quân dân y, Chi cục thuế, 

Ban Quản lý dự án - ĐTXD huyện; 

- Công chức phụ trách mảng xây dựng của Phòng Kinh tế - Tài chính huyện; 

- Đại diện các Công ty, Doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn huyện (nhờ Ban 

Quản lý dự án - ĐTXD huyện mời giúp). 

2. Cấp xã: Đại diện lãnh đạo và công chức quản lý xây dựng UBND các xã. 

3. Đại diện chủ các đoàn thợ xây dựng trên địa bàn huyện (nhờ UBND 03 xã 

mời giúp). Đây là cuộc họp rất quan trọng nhằm tìm giải pháp giúp giảm thiểu ô 

nhiễm nguồn nước ngầm trên địa bàn huyện nên rất mong các chủ thợ tham gia 

đầy đủ. 

II. Nội dung: Quán triệt việc thi công xây dựng hố ga, nhà vệ sinh theo 

đúng tiêu chuẩn để phối hợp đồng bộ trong việc góp phần ngăn chặn tình trạng ô 

nhiễm nguồn nước ngầm.  

III. Thời gian: Lúc 14 giờ 00, ngày 03 tháng 02 năm 2023. 

IV. Địa điểm: Phòng họp UBND huyện Phú Quý. 

*Ghi chú: Giao Phòng Kinh tế - Tài chính chuẩn bị nội dung về việc xây 

dựng hố ga, nhà vệ sinh bảo đảm đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật về xây dựng để phục vụ 

buổi làm việc. 

Đề nghị các các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, Anh.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Trí 
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