
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

       Số:         /GM-UBND                 Nghi Xuân, ngày 12 tháng 8 năm 2020 

 
 

GIẤY MỜI 

Hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân về các đồ án quy hoạch 

 
 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân 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, kính mời: 

+ Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;  

+ Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;  

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành và đoàn thể cấp huyện; 

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

huyện (mời dự và đưa tin). 

- Ở các xã Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Yên, kính mời:  

+ Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường 

trực UBMTTQ và các thành phần liên quan; 

+ Đại diện các tổ chức, đơn vị trong phạm vi quy hoạch trên địa bàn các xã. 

- Đơn vị tài trợ quy hoạch và đơn vị tư vấn, kính mời: Đại diện lãnh đạo 

Công ty cổ phần tập đoàn T&T và các đơn vị tư vấn lập quy hoạch (giao phòng 

Kinh tế và Hạ tầng tin mời); 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2020. 

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện.  

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - 

UBND huyện và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các nội dung và điều kiện 

phục vụ Hội nghị. 

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: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT . 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phan Quốc Trường 
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