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Thực hiện Công văn số 708/UBND-TNMT ngày 11 tháng 9 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên về việc khảo sát, lập dự toán và tổ chức lựa chọn 

nhà thầu đối với công tác vệ sinh môi trường. 

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị nghe báo cáo phương án thu gom 

rác thải tại nguồn trên địa bàn thị xã. 

1. Thành phần: 

* Ở thị xã: 

- Lãnh đạo UBND thị xã. 

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – 

Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Văn phòng HĐND-UBND thị xã. 

* Ở xã, phường: Hòa Mạc, Đồng Văn, Yên Bắc, Trác Văn 

- Đồng chí Chủ tịch và cán bộ chuyên môn. 

(Đồng chí Chủ tịch UBND xã, phường mời thành phần đơn vị về dự Hội nghị) 

* Các đơn vị liên quan: 

- Công ty CP đầu tư hạ tầng FCC (quản lý QL1A) 

- Công ty CP xây dựng đường bộ 248 CIENCO (quản lý QL38) 

- Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Nam 

- Xí nghiệp Thủy lợi Nhật Tựu (quản lý đường sông Châu Giang) 

2. Thời gian: 14 giờ ngày 23/10/2020 (Chiều thứ Sáu) 

3. Địa điểm: Tại phòng họp Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên (Tầng 2) 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các phường 

Đồng Văn, Hòa Mạc chuẩn bị hồ sơ liên quan phục vụ hội nghị 

Đề nghị các đồng chí về dự Hội nghị đông đủ, đúng giờ./. 
 

Nơi nhận:  

- Như thành phần; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
 


		2020-10-21T08:33:09+0700


		2020-10-21T10:20:15+0700


		2020-10-21T10:20:15+0700




