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THÔNG BÁO 

Làm việc với Tập đoàn VinGroup - Qũy Thiện Tâm  

 

 Ngày 14/9/2022 (thứ Tư), Tập đoàn VinGroup - Quỹ Thiện Tâm triển khai 

khảo sát và tổ chức tập huấn về triển khai hệ thống tưới Israel cho các hộ dân sản 

xuất cam; Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc như sau: 

 I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: Một ngày, bắt đầu từ 08 giờ 

00 phút, thứ Tư, ngày 14/9/2022, cụ thể: 

 1. Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút: Khảo sát thực tế và kiểm tra 

hiện trường các hộ trồng cam tại xã Sơn Trường và Kim Hoa. 

 * Thành phần tham gia, kính mời: 

 - Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Đại diện Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật 

nuôi huyện; 

 - Đại diện Ủy ban nhân dân các xã: Sơn Trường, Kim Hoa. 

 2. Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút: Hội ý thống nhất các nội dung triển khai 

hệ thống tưới Israel cho cây cam trên địa bàn huyện, tại Hội trường Ủy ban nhân 

dân xã Sơn Trường. 

* Thành phần tham gia, kính mời: 

 - Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên (Phụ trách) Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

 - Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ (Phụ trách) Trung tâm Ứng dụng Khoa 

học Kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách nông nghiệp các xã: Sơn Trường, 

Kim Hoa. 

- 70 hộ dân trồng cam tại xã Sơn Trường, xã Kim Hoa (Xã Sơn Trường: 50 

hộ, xã Kim Hoa: 20 hộ - Giao Ủy ban nhân dân các xã tin mời). 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Ứng dụng 

Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện: Liên hệ, khâu nối với 

các thành viên đoàn khảo sát của Tập đoàn VinGroup, Công ty Naan khảo sát tại 

các địa phương.  

 



2. Ủy ban nhân dân xã Kim Hoa, xã Sơn Trường:  

- Lựa chọn và tin mời các hộ dân tham gia buổi thông báo kế hoạch dự kiến 

của việc triển khai hệ thống tưới Israel đúng thời gian và địa điểm quy định.  

- Xây dựng lộ trình và bố trí cán bộ dẫn đoàn khảo sát của Tập đoàn 

VinGroup, Công ty Naan tại các đơn vị thôn xóm. 

- Ủy ban nhân dân xã Sơn Trường chuẩn bị hội trường, loa máy, nước 

uống… và các điều kiện khác phục vụ buổi làm việc. 

Thông báo này thay cho giấy mời, kính đề nghị các đại biểu, các phòng, địa 

phương tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn: Kim Hoa,  

Sơn Trường; 

- Lưu: VT, NN. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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