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THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian, bổ sung thành phần tham dự Hội nghị lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân về các đồ án quy hoạch 
 

  

 

Ngày 12/8/2020, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các Giấy mời số 

157/GM-UBND và 158/GM-UBND về tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân về các đồ án quy hoạch. Nay, Ủy ban nhân dân huyện 

thay đổi thời gian, bổ sung thành phần các hội nghị nói trên cụ thể: 

1. Thôi không tổ chức Hội nghị theo Giấy mời số 158/GM-UBND. 

2. Bổ sung thành phần tham dự Hội nghị theo Giấy mời số 157/GM-

UBND, cụ thể: 

- Ở huyện, kính mời: Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành và đoàn 

thể cấp huyện; 

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

Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Chủ tịch 

UBMTTQ. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 08h00 ngày 17 tháng 8 năm 2020.  

Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 1, Văn phòng Huyện ủy. 

Các nội dung khác theo Giấy mời số 157/GM-UBND không thay đổi. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các đơn vị, địa phương được biết và 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện 

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

- Ủy ban nhân dân các xã Xuân Hội,  

Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Yên 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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