
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

Số:          /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mỹ Lộc, ngày        tháng 5 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

V/v tham dự Hội nghị báo cáo phương án quy hoạch phân khu IX.B - Điều chỉnh 

quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định – Phủ Lý  

(Đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định)  

 

Để có cơ sở hoàn thiện đồ án Quy hoạch phân khu IX.B- Điều chỉnh quy hoạch 

phân khu hai bên tuyến đường Nam Định – Phủ Lý  (Đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định) 

– Khu vực phía nam đường Nam Định – Phủ Lý. Sau khi thống nhất với Sở Xây, UBND 

huyện tổ chức hội nghị báo cáo phương án quy hoạch phân khu IX.B- Điều chỉnh quy 

hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định – Phủ Lý (Đoạn qua địa bàn tỉnh Nam 

Định) - Khu vực phía nam đường Nam Định – Phủ Lý.  

Thành phần: 

1. Sở Xây dựng 

- Lãnh đạo Sở Xây dựng Nam Định; phòng chuyên môn Sở; 

2. Huyện Mỹ Lộc: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thủ trưởng và công chức phụ trách các cơ quan: Công an huyện; Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính–Kế 

hoạch, Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục & Đào tạo, Y tế; Văn 

phòng HĐND - UBND huyện; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện;  

3. Xã Mỹ Hưng, Mỹ Thành,  Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận, Thị trấn Mỹ Lộc. 

- Đ/c Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã; 

- Công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường; 

4. Đơn vị tư vấn: Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia. 

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (sáng thứ Năm) 

Địa điểm: Tại phòng họp A0, Trụ sở HĐND - UBND huyện Mỹ Lộc. 

Để buổi làm việc đạt hiệu quả và đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng, UBND 

huyện đề nghị các phòng ban chuyên môn của huyện, các địa phương thuộc phạm vi quy 

hoạch của đồ án nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung đề xuất, cập nhật phương án quy 

hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.  

Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Xây dựng, 

đơn vị tư vấn và Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ HN. 

Kính mời các đại biểu dự hội nghị đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ 
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