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  GIẤY MỜI 

Nghe báo cáo về các đồ án quy hoạch  

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo về các đồ án 

quy hoạch: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Du lịch Xuân Trường - 

Xuân Hội, tỷ lệ 1/2000; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị - Du lịch - Dịch 

vụ Xuân Yên, tỷ lệ 1/500 và Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Du lịch Xuân 

Đan - Xuân Phổ, tỷ lệ 1/500.  

Thành phần:  

- Ở huyện, trân trọng kính mời: 

+ Ban Thường vụ Huyện ủy;  

+ Thường trực HĐND huyện; 

+ Chánh Văn phòng: Huyện ủy, HĐND-UBND huyện; 

+ Trưởng các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch; 

+ Phóng viên thường trú Báo Hà Tĩnh, Trung tâm Văn hóa Truyền thông 

huyện (mời dự và đưa tin). 

- Đơn vị tài trợ lập quy hoạch, kính mời: Đại diện lãnh đạo Công ty cổ 

phần Tập đoàn T&T; 

- Đơn vị tư vấn, kính mời:  

Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị: Công ty CP tư vấn xây dựng và 

Quy hoạch Việt Nam (BIDECONS) và Công ty INNO (Giao phòng Kinh tế và Hạ 

tầng tin mời); 

 Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8h00’ ngày 17 tháng 8 năm 2020.  

Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 1 Huyện ủy. 

Giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng chủ trì phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và 

Văn phòng HĐND & UBND huyện, Ban Quản lý các dự án quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn huyện và đơn vị Tư vấn chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc. 

Tài liệu báo cáo được gửi qua hệ thống gửi nhận văn bản kèm theo Giấy 

mời, đề nghị các đại biểu khai thác, nghiên cứu để có ý kiến góp ý tại cuộc họp.  

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng thành phần, 

thời gian và địa điểm quy định./. 
  Nơi nhận                                                                                 TL. CHỦ TỊCH  
- Như thành phần mời;                                                 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG                                            
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                  PHÓ VĂN PHÒNG 

- Lưu: VT, KT&HT .        

    

 
                                                                                                                                                                                                       

                  Phan Quốc Trường 
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