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GIẤY MỜI 

Bàn giao mốc GPMB dự án Khu dân cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián  

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức bàn giao mốc giải phóng mặt bằng Dự án 

Khu dân cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián. 

Thành phần: 

- Đại biểu cấp huyện, kính mời: 

+ Đồng chí: Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội 

đồng BT-GPMB Dự án; 

+ Trưởng các phòng: Tài Nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng; 

+ Các Phó Chủ tịch Hội đồng và Cán bộ phụ trách Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ, GPMB Dự án. 

- Đại biểu xã Cương Gián, kính mời: 

+ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Công chức 

Địa chính - Xây dựng; 

+ Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng, thôn Song Long, xã Cương Gián. 

(Thành phần ở xã, giao UBND xã Cương Gián tin mời). 

- Đại diện Nhà đầu tư và Tư vấn lập quy hoạch, kính mời: 

+ Giám đốc, cán bộ kỹ thuật Công Ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn; 

+ Lãnh đạo và cán bộ kỷ thuật: Đơn vị khảo sát lập quy hoạch, Công ty cổ 

phần Tư vấn và xây dựng Hà Tĩnh. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ: 08 giờ 00 phút, ngày 09/11/2021 

Địa điểm: Tại hiện trường Dự án khu dân cư thôn Song Long, xã Cương Gián 

Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB Dự án phối hợp với Đơn vị Tư 

vấn quy hoạch chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức buổi bàn 

giao mốc GPMB Dự án. 

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; 

- Lưu VT, MB. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 
   Đinh Hữu Thắng 

 


		thangdh.nx@hatinh.gov.vn
	2021-11-08T09:59:36+0700


		2021-11-08T10:09:39+0700


		2021-11-08T10:09:54+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-11-08T10:10:14+0700




