
UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
  HUYỆN HẢI HẬU                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:        /GM-UBND                                 Hải Hậu, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 

17/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo  

công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh  
 

  

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng 

Huyện uỷ, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;  

- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra 

huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Nội vụ, phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chi 

cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

và Thể thao; 

- Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Địa chính - Nông nghiệp 

- Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực tài nguyên, đất đai, môi trường) các 

xã, thị trấn (Do UBND các xã, thị trấn thông báo mời về dự). 
 

Tới dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 

17/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo công tác quản 

lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh gắn với Chỉ thị 22/2007/CT-UBND ngày 

07/11/2007 của UBND tỉnh. 
  

* Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 10/11/2022 (Thứ Năm) 
 

* Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa huyện. 
 

   Kính mời các đại biểu về dự đầy đủ, đúng giờ. 
 

Đề nghị các đại biểu dự hội nghị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo đúng quy định. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị 

các điều kiện phục vụ hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Bùi Trung Kiên 
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