ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN

Số: 63 /GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghi Xuân, ngày 28 tháng 04 năm 2021

GIẤY MỜI
Họp về giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ
bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp về giải quyết các khó khăn vướng
mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Nâng cấp tuyến đường
ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, đoạn qua xã Cương Gián, Cổ Đạm
Thành phần, kính mời:
- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì).
- Các Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Tổ trưởng, tổ phó và các thành viên Tổ thẩm định phương án bồi thường,
hỗ trợ, GPMB huyện;
- Các Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường và các thành viên Hội đồng bồi
thường cấp huyện (tại Quyết định số 5292/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 và Quyết
định số 2394/QĐ-UBND ngày 17/5/2018; Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày
25/1/2018 của UBND huyện).
- Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai huyện;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức địa chính - xây dựng các xã
Cổ Đạm và Cương Gián.
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 17 giờ 10 ngày 29 tháng 04 năm 2021;
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến tầng 2, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện.
Giao Hội đồng bồi thường GPMB Dự án chuẩn bị nội dung và các điều kiện
đảm bảo phục vụ 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:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT .
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