
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND 
 

Hải Hậu, ngày      tháng 01 năm 2023 

GIẤY MỜI 

Dự hội nghị đối thoại với công dân xã Hải Lý và công dân thị trấn Cồn  

về phương án BTHT GPMB dự án: Xây dựng khu đô thị   

thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu 

 

Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng BTHT GPMB 

phục vụ thi công dự án: Xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải 

Hậu; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính và Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; 

- Xã Hải Lý, thị trấn Cồn: Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ, Cán bộ Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường làm công 

tác Địa chính - Môi trường và các Đoàn thể chính trị - xã hội; các ông (bà) Bí thư 

Chi bộ, Xóm Trưởng các xóm, TDP có người dân tham gia đối thoại và các hộ dân 

có ý kiến về phương án BTHT GPMB (Mỗi hộ cử 01 đại diện hợp pháp theo quy 

định của pháp luật, giao UBND xã Hải Lý, UBND thị trấn Cồn thông báo mời về 

dự). 

Tới dự hội nghị đối thoại với các công dân xã Hải Lý, công dân thị trấn Cồn 

về phương án BTHT GPMB phục vụ thi công dự án: Xây dựng khu đô thị thương 

mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu. 

* Thời gian: Bắt đầu từ 09h30 ngày 06 tháng 01 năm 2023 (Thứ Sáu)  

* Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Hải Lý. 

Đề nghị các đại biểu và các hộ dân dự hội nghị thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. 

UBND xã Hải Lý chuẩn bị Hội trường và các điều kiện phục vụ Hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

Bùi Trung Kiên 
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