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THÔNG BÁO 
Về việc đính chính nội dung Thông báo số 67/TB-UBND ngày  

14/01/2020 của UBND huyện 
 

 
 UBND huyện đã ban hành Thông báo số 67/TB-UBND ngày 14/01/2020 
về việc phân công dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra 
quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao 
thông nông thôn Xuân Canh Tý năm 2020, trong đó có nội dung: 

 Thời gian khai mạc Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 
và ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường 
giao thông nông thôn Xuân Canh Tý năm 2020  tại xã Bắc Thủy: 07 giờ 30 phút 
ngày 30/01/2020 (Tức ngày 06 tháng Giêng năm Canh Tý)  

 Nay xin đính chính lại như sau: Thời gian khai mạc Lễ phát động "Tết 
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước sinh 
hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn Xuân Canh Tý năm 2020  
tại xã Bắc Thủy: 07 giờ 30 phút ngày 31/01/2020 (Tức ngày 07 tháng Giêng 
năm Canh Tý). 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan biết, 
thực hiện./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Đ/c Nông Văn Long - UV BCH Đảng bộ huyện, 
Phó Chủ nhiệm UBKTHU; 
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện;  
- Liên đoàn Lao động huyện; 
- UBND xã Bắc Thủy; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 
 
 

Nguyễn Hùng Mạnh 
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