
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN TRỰC NINH 

Số:         /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trực Ninh, ngày       tháng 8  năm 2022 

 
 

GIẤY MỜI 

Về việc bàn giao hệ thống cọc mốc GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ 

mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định và lịch bàn giao hệ thống 

cọc mốc GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - 

Đường bộ ven biển của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định.  
 

 Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh, kính mời: 

- Đồng chí lãnh đạo UBND huyện; 

- Đồng chí lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên- Môi trường, Kinh tế 

- Hạ tầng, Văn phòng HĐND- UBND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND, công chức địa chính xây dựng xã Trực Tuấn, 

xã Liêm Hải, xã Việt Hùng; 

- Đại diện đơn vị tư vấn: Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên & 

Môi trường. 
 

Đến nhận bàn giao hệ thống cọc mốc GPMB dự án xây dựng tuyến đường 

bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. 
 

Thời gian và địa điểm: 

- Từ 14 giờ, ngày 18/8/2022 (thứ Năm), tại đầu tuyến đường thuộc địa 

phận xã Trực Tuấn; 

- Từ 15 giờ, ngày 18/8/2022 (thứ Năm), tại đầu tuyến đường thuộc địa 

phận xã Liêm Hải; 

- Từ 16 giờ, ngày 18/8/2022 (thứ Năm), tại đầu tuyến đường thuộc địa 

phận xã Việt Hùng; 
 

 

Kính mời các đồng chí./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Cổng thông tin điện tử huyện; 

 - Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

  

 

Nguyễn Đức Thiện 
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