
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 

 

Số:        /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Nghĩa Hưng, ngày        tháng 10 năm 2021 
   

 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị lấy ý kiến phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực chức năng đô thị, 

công nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái cửa Đáy  

_________ 

 

Thực hiện Văn bản số 1555/SXD-QH ngày 05/10/2021 của Sở Xây 

dựng về việc đề nghị phối hợp tổ chức lấy ý kiến đối với Quy hoạch phân khu 

tỷ lệ 1/2000 khu vực chức năng Đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái 

cửa Đáy (thuộc Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định), 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Ngô Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan: phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

* Ở xã, thị trấn:  

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMT Tổ quốc, Hội 

Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS HCM của 

các xã: Phúc Thắng, Nam Điền, Nghĩa Hải, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lâm, Nghĩa 

Hùng, Nghĩa Thành và thị trấn Rạng Đông; 

- Các đồng chí Bí thư, Trưởng xóm đại diện cộng đồng dân cư của các 

xóm thuộc thị trấn Rạng Đông, xã Nam Điền và xã Phúc Thắng. 

Dự Hội nghị lấy ý kiến đối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực 

chức năng Đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái cửa Đáy (thuộc Khu 

chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định). 

Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 07/10/2021 (thứ Năm). 

Địa điểm: Tại UBND xã Nam Điền. 

Yêu cầu:  

1. UBND các xã, thị trấn mời các đại biểu, cá nhân, tổ chức liên quan tới dự 

Hội nghị; 

2. UBND xã Nam Điền:  

- Chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết hội nghị với nội dung "Hội 

nghị lấy ý kiến Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực chức năng Đô 

thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái cửa Đáy (thuộc Khu chức năng 

phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định)". 
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- Tổ chức Hội nghị với các nội dung:  

+ Tiếp đón đại biểu, phát phiếu lấy ý kiến; 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

+ Lãnh đạo Sở (BQLDA) phát biểu, giới thiệu cách thức cho ý kiến vào 

phiếu lấy ý kiến; 

+ Đơn vị tư vấn báo cáo phương án quy hoạch; 

+ Lãnh đạo huyện phát biểu, quán triệt hội nghị; 

+ Các đại biểu cho ý kiến vào phiếu lấy ý kiến đã phát; 

+ Thu phiếu; 

+ Bàn giao hồ sơ phương án quy hoạch cho các đơn vị để tiếp tục tổ 

chức công khai lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến (nếu có) theo quy định.  

Yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

Trân trọng kính mời các đồng chí về dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Hoài Nam 
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