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GIẤY MỜI 
Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, khảo sát thực tế các 

khu đất do UBND cấp huyện đề xuất để phát triển kinh tế - xã hội 
 

Thực hiện Thông báo số 88/TB-STNMT ngày 13/5/2019 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về công tác kiểm tra, khảo sát thực tế các khu đất do 
UBND cấp huyện đề xuất để phát triển kinh tế - xã hội. UBND thành phố mời 
các đơn vị tham dự cuộc họp với thời gian, địa điểm như sau: 

 I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 

- Lãnh đạo UBND thành phố (đ/c Nguyễn Văn Hạnh); 

- Lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính 

- Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

thành phố; 

- Chủ tịch UBND các xã: Hoàng Đồng, Mai Pha; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: Từ 14 giờ 00 phút ngày 21/5/2019 (thứ ba).  

- Các thành phần tham gia cùng đoàn kiểm tra thực tế các khu đất;  

- Sau khi kết thúc kiểm tra, đoàn tiến hành làm việc tại phòng họp II - 

UBND thành phố. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, tổng hợp xây 

dựng báo cáo của UBND thành phố. 

Đề nghị các thành phần đến dự họp đúng thời gian và địa điểm trên. 

(gửi kèm theo Thông báo số 88/TB-STNMT ngày 13/5/2019)./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- C, PCVP, QTM; 
- Lưu VT.  

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Dương Thị Thu Thủy 
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