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GIẤY MỜI 

Họp xem xét phương án đề xuất thực hiện dự án khuôn viên cây xanh  

phía Nam cầu 17/10 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2022; UBND thành phố tổ chức 

họp xem xét phương án đề xuất thực hiện dự án khuôn viên cây xanh phía Nam 

cầu 17/10 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

 1. Thành phần 

 - Mời Thường trực HĐND thành phố; 

- Đồng chí Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì; 

 - Lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - 

Thông tin, Trung tâm VH-TT thành phố; 

 - Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

 - Lãnh đạo UBND xã Mai Pha; 

 - Đơn vị tư vấn (đề nghị Phòng Quản lý đô thị mời). 

 2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 26/9/2022 (Thứ hai). 

 3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến, trụ sở HĐND-UBND thành phố. 

 4. Nội dung: Xem xét phương án đề xuất thực hiện dự án khuôn viên cây 

xanh phía Nam cầu 17/10. 

Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị tài liệu, file trình chiếu phục vụ họp. 

 UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần tham dự đúng thời 

gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP (b/c); 

- C, PVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đức 
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