
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGHĨA HƯNG 

 

                  Số:        /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nghĩa Hưng, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự buổi làm việc với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chung  

xây dựng một số xã huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021-2030 

 

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

1. Ở huyện: 

- Đồng chí Trần Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện; 

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

- Các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và 

UBND; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông 

nghiệp và PTNT; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.  

2. Ở xã: 

- Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch và địa chính xây dựng các xã: Nghĩa Châu, 

Nghĩa Lạc, Nghĩa Tân. 

 3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch: 

- Viện quy hoạch xây dựng tỉnh Nam Định. 

Nội dung: Làm việc với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chung xây dựng các xã 

huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021-2030. 

         Thời gian: 07h15 ngày 17/8/2021 (Thứ Ba). 

 Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện (tầng II). 

 Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung tham gia vào đồ án quy 

hoạch chung xây dựng các xã liên quan đến ngành, lĩnh vực mình. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

                     Lương Thế Dũng 
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