
UỶ 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 11 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

 

Được sự nhất trí của thường trực Thị ủy, UBND thị xã trân trọng kính mời 

các đại biểu dự Hội nghị xin ý kiến các Sở, Ngành liên quan về hồ sơ cưỡng chế 

thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai 

đoạn 2 Khu đô thị thương mại Hòa Mạc và Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đô 

thị  phía Đông Nam Đồng Văn.  

1. Thành phần: 

* Đại biểu tỉnh: (Có Giấy mời riêng) 

* Đại biểu thị xã: 

- Lãnh đạo UBND; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND & HĐND, Tài nguyên 

& Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Trung tâm phát 

triển quỹ đất, Thanh tra, Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân. 
 

* Đại biểu các phường:  Hòa Mạc, Đồng Văn 

- Lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính. 
 
 

2. Thời gian:  Từ 14 giờ 00 ngày 08 tháng 11 năm 2021 (Chiều thứ Hai).  
 

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

Giao Trung tâm PTQĐ phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị xã 

chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện phục vụ hội nghị. 

Đề nghị đại biểu về dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 ./. 

 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH KT. CHỦ TỊCH 
 - Như thành phần mời; 

 - Lưu: VT.    
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Bình 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Thanh 
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