
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

Số:         /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Duy Tiên, ngày          tháng 01 năm 2021 

GIẤY MỜI 

Căn cứ Công văn số 2497/SKHĐT-THQH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh 

Hà Nam; Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên trân trọng kính mời các đại biểu dự Hội 

nghị làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

1. Thành phần mời: 

- Thường trực Thị ủy; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND&UBND thị xã; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Chi cục 

Thống kê, Quản lý Đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và 

xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin. 

2. Thời gian: 14giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2021 (Chiều thứ Ba) 

3. Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã (Tầng 2) 

 Ủy ban nhân dân thị xã giao: 

* Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị mình chuẩn bị các tài liệu phục vụ hội nghị gồm: 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Các kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025 (nếu có); 

Niên giám thống kê các năm 2010, 2015; 2018 và 2019; 

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thị xã; Các quy hoạch xây dựng, đô thị 

trên địa bàn thị xã (tài liệu bao gồm báo cáo tổng hợp và hệ thống bản đồ số của 

các quy hoạch); 

- Các chương trình, đề án, dự án phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa 

bàn: Công nghiệp, nông nghiệp, các ngành dịch vụ (thương mại, du lịch...), đô thị, 

nhân lực… 

* Văn phòng HĐND&UBND thị xã phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch 

và các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ hội nghị 

Đề nghị các đồng chí về dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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