
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 28 tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp kiểm điểm tiến độ GPMB phục vụ thi công dự án  

Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Hải Hậu 
 

   
 

 Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thủ trưởng và chuyên viên theo dõi công tác GPMB các cơ quan: Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Đ/c 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: Hải Lý, 

Hải Chính, Hải Xuân. 
 

Tới dự họp kiểm điểm tiến độ GPMB phục vụ thi công dự án: Xây dựng 

tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Hải Hậu. 
 

* Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (Thứ Ba) 
 

* Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 - Nhà A2 - UBND huyện. 
      

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

Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tiến độ GPMB; đề xuất 

biện pháp giải quyết vướng mắc liên quan đến đất đai. UBND các xã báo cáo cụ 

thể các trường hợp đủ điều kiện và nhu cầu tái định cư; cụ thể khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất biện pháp xử lý. 

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

COVID-19 theo đúng quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

Lưu Hồ An 
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