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ơ 

GIẤY MỜI 

Họp soát xét, giải quyết các kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng 

bởi dự án Kênh chính Linh Cảm, thuộc hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi -  

Cẩm Trang (giai đoạn 2) tỉnh Hà Tĩnh đoạn qua huyện Can Lộc 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp soát xét, giải quyết các kiến nghị của 

người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Kênh chính Linh Cảm, thuộc hệ thống thuỷ lợi 

Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) tỉnh Hà Tĩnh. 

1. Thời gian và địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 29/11/2022 

(Thứ Ba). 

- Từ 7 giờ 30’ đến 8 giờ 00’ đi khảo sát hiện trường tại cống 19, xã Phú Lộc; 

- Từ 8 giờ 10 đến 11 giờ 30 về làm việc tại Hội trường xã Phú Lộc. 

3. Thành phần tham dự, kính mời: 

* Đại biểu cấp tỉnh: 

 - Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh và cán bộ hiện trường của dự án 

Kênh chính Linh Cảm, thuộc hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 

2) tỉnh Hà Tĩnh đoạn qua huyện Can Lộc.  

 Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cung cấp hồ sơ thiết kế kỹ thuật và sơ đồ cắm 

mốc đoạn qua cống 19, xã Phú Lộc (cầu ô tô số 9 và đường dẫn 02 đầu cầu) đã 

được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

* Đại biểu cấp huyện: 

- Đồng chí Trần Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

* Đại biểu các xã: Thường Nga, Phú Lộc, Gia Hanh, Thượng Lộc, Trung 
Lộc, Sơn Lộc, Mỹ Lộc và thị trấn Đồng Lộc:  

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân. 

 (Giao UBND xã Phú Lộc đảm bảo các điều kiện phục vụ buổi làm việc). 

 Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

- Gửi: Văn bản điện tử. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

Nguyễn Đại Đồng 
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