
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 
 

Số:          /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Hải Hậu, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

GIẤY MỜI 

Họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công 

Dự án: Đường dây và Trạm biến áp 110kV Thịnh Long 
 

  

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác GPMB các cơ quan: Phòng Tài 

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

phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Lao động Thương binh và XH, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

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) xã Hải Châu. 

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Ban QLDA phát triển Điện lực - Tổng Công 

ty Điện lực miền Bắc; Công ty Điện lực Nam Định (Do Ban QLDA phát triển Điện 

lực - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thông báo mời về dự họp). 

Dự họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án: 

Đường dây và Trạm biến áp 110kV Thịnh Long.  

* Thời gian:  09 giờ 00 phút, ngày 17/3/2023 (Thứ Sáu). 

* Địa điểm:  Tại Phòng họp Tầng 1 - Nhà A4 - UBND huyện. 

Trân trọng kính mời các đại biểu về dự. 

Ban QLDA phát triển Điện lực - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chuẩn bị 

hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác triển khai GPMB tại Hội nghị ./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Bùi Trung Kiên 
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