
 

ỦY 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 12 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tham vấn cộng đồng Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  

tỷ lệ 1:500 khu vực Trung tâm hành chính - chính trị - công cộng cấp huyện 

và hai bên tuyến đường đoạn từ cầu Hàng Vàng đến cầu nhà Xứ để thực 

hiện công tác chỉnh trang đô thị thị trấn Yên Định 

 

UBND huyện Hải Hậu trân trọng kính mời: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài 

chính - Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa và Thông 

tin, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu, Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

- Thể thao huyện Hải Hậu, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi 

huyện Hải Hậu, Điện lực Hải Hậu, Trường THCS Hải Hậu, Công ty cổ phần xây 

dựng Hải Hậu. 

- Thị trấn Yên Định: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Yên Định; 

Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh 

vực tài nguyên, đất đai, môi trường); Bí thư, Tổ trưởng các Tổ dân phố, đại diện 

nhân dân các Tổ dân phố số 2, số 4 và số 5 (do UBND thị trấn Yên Đinh thông 

báo về dự) 

 - Đại diện Đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ quy hoạch. 

Tới dự Hội nghị tham vấn cộng đồng Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1:500 khu vực Trung tâm hành chính - chính trị - công cộng cấp huyện và hai bên 

tuyến đường đoạn từ cầu Hàng Vàng đến cầu nhà Xứ để thực hiện công tác chỉnh 

trang đô thị thị trấn Yên Định. 

* Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 22/12/2022 (Thứ Năm) 

* Địa điểm: Tại phòng họp UBND thị trấn Yên Định. 

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

Giao UBND thị trấn Yên Định chuẩn bị phòng họp, phòng Kinh tế và Hạ 

tầng chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị tham vấn./. 
 

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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