
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIAO THUỶ 

  

Số: 97/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Giao Thủy, ngày 17 tháng 5 năm 2022 

 
 

GIẤY MỜI 

V/v dự Hội nghị kiểm điểm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng  

tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Giao Thuỷ 

 
 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ giải phóng 

mặt bằng (GPMB) tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Giao Thuỷ. 

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng 

BTHT và TĐC huyện: Chủ trì hội nghị. 

1. Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời 

- Các đồng chí Thường trực Hội đồng BTHT và TĐC huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế & 

Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện, Văn phòng Huyện uỷ - HĐND - 

UBND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND và Cán bộ Địa chính - Xây dựng và Môi 

trường các xã có tuyến đường bộ đi qua. 

2. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (Sáng thứ Năm) 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2 - Ủy ban nhân dân huyện 

Trân trọng kính mời các đại biểu tới dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian. 

(Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo và các điều kiện phục 

vụ hội nghị; Trung tâm Văn hoá - Thông tin & Thể thao huyện cử phóng viên dự 

để đưa tin)./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ; (để báo cáo) 

- Như thành phần; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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