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Nghi Xuân, ngày      tháng 9 năm 2021 

 
 

GIẤY MỜI  

Dự họp để giải quyết một số vướng mắc về đất đai liên quan 

đến công tác Bồi thường - giải phóng mặt bằng đường Giang Tiên 
 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để giải quyết một số vướng mắc 

về đất đai liên quan đến công tác Bồi thường - giải phóng mặt bằng đường 

Giang - Tiên. 

Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời Chủ trì); 

- Trưởng các phòng, ban: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ban Quản 

lý Dự án - ĐTXD huyện; 

- Đồng chí Đậu Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Bồi thường - GPMB huyện; 

- Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính - Xây dựng thị trấn Tiên Điền. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 16h30 ngày 16/9/2021. 

Địa điểm: Tại phòng họp tầng 1, trụ sở UBND huyện. 

Uỷ ban nhân dân huyện giao : 

- Uỷ ban nhân dân thị trấn Tiên Điền chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ liên 

quan phục vụ buổi làm việc. 

- Ban Bồi thường - GPMB huyện chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-

UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp, đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, địa 

điểm quy định và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 khi tham gia cuộc họp./. 
 

  Nơi nhận:                       
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Ban BT-GPMB huyện; 
- UBND thị trấn Tiên Điền; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Đinh Hữu Thắng 
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