
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 
 

Số:         /GM-UBND 

ẪN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                              

Duy Tiên, ngày     tháng 6 năm 2021 
 

GIẤY MỜI  
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Duy 

Tiên tổ chức Hội nghị xin ý kiến các cơ quan, đơn vị tham gia phương án cưỡng chế 

thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu 

công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) và một số nội dung liên quan. 

1. Thành phần mời: 

* Đại biểu thị xã: 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã; 

- Thường vụ Thị ủy, Thị ủy viên phụ trách phường Hoàng Đông. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Tài 

nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, 

Thanh tra (Chánh và Phó Chánh Thanh tra). 

* Đại biểu phường Hoàng Đông: Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an. 

 (Chủ tịch UBND phường báo thành phần của mình về dự Hội nghị) 

2. Thời gian: 8giờ 00 phút  ngày 13 tháng 6 năm 2021 (sáng Chủ Nhật). 

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

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ 

đất, Văn phòng HĐND&UBND thị xã chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ 

Hội nghị. 

Đề nghị đại biểu đến dự Hội nghị đông đủ, đúng giờ./. 
 
 

 

 

Nơi nhận:                              
- Như thành phần mời;       

- Lưu:  VT, TNMT.  

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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