
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ DUY TIÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /GM-UBND       Duy Tiên, ngày     tháng 8 năm 2021 
 

GIẤY MỜI 
 

Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng kính mời các đại biểu về dự Hội nghị nghe 

các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường báo cáo tiến độ triển khai công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Duy Tiên. 

1. Thành phần mời:  

* Đại biểu thị xã 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Thủ Trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, 

Tài chính - KH, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất 

đai, Chi cục thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân, Ban quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng thị xã; Văn phòng HĐND&UBND thị xã. 

* Đại biểu các xã, phường: Tiên Sơn, Chuyên Ngoại, Châu Giang, Bạch 

Thượng, Duy Hải 

     - Đồng chí Chủ tịch UBND; 

 - Công chức Địa chính. 

 (Đồng chí Chủ tịch UBND báo mời thành phần, đơn vị về dự HN) 

 2. Thời gian: 8giờ 00 phút ngày 31 tháng 8 năm 2021 (sáng Thứ Ba) 
 

Địa điểm: Phòng họp Ủy ban nhân dân thị xã (Tầng 2).  

Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

tập trung vào những khó khăn, vướng mắc công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên 

địa bàn; tham mưu đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.  

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan 

chuẩn bị các nội dung báo cáo tại hội nghị. 

Đề nghị các đại biểu 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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