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GIẤY MỜI 

   

Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng trân trọng kính mời đại biểu: 

* Ở tỉnh 

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- Phòng Đo đạc và Kinh tế đất. 

* Ở huyện 

-  Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính – Kế 

hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và Hạ tầng; Lãnh đạo Chi 

cục thuế huyện. 

* Thị trấn Rạng Đông 

- Đồng chí Chủ tịch UBND;  

- Công chức địa chính, Tài chính – Ngân sách. 

Dự hội nghị tham gia ý kiến về việc xác định giá đất cụ thể thực hiện dự án 

xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa 

Hưng. 

Thời gian: 14 giờ, ngày 03/8/2021 (Chiều thứ Ba) 

Địa điểm: Hội trường tầng II – UBND huyện. 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện chuẩn bị nội dung. 

Trân trọng kính mời các vị đại biểu về dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./. 

 
 

Nơi nhận:                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN             

- Như thành phần;                 KT. CHỦ TỊCH 

- Lưu VT, TNMT                                                             PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
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