ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 166 /GM-UBND

Nghi Xuân, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI

Thực hiện Văn bản số 3105/SKHĐT-DNĐT ngày 15/11/2021 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến phục vụ công tác thẩm định đề xuất điều
chỉnh dự án Nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Xuân Liên, huyện Nghi
Xuân. Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra thực tế dự án Nuôi tôm trên cát
công nghệ cao tại xã Xuân Liên
Thành phần:
* Ở huyện, kính mời:
- Đồng chí Lê Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện (mời Chủ trì);
- Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện;
- Trưởng phòng và chuyên viên liên quan các phòng: Tài chính - Kế hoạch,
Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.
* Ở xã Xuân Liên, kính mời: Chủ tịch UBND và công chức địa chính, xây
dựng xã Xuân Liên.
* Nhà đầu tư: Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và dịch vụ nông
nghiệp xã Xuân Liên và các thành phân liên quan.
(Giao UBND xã Xuân Liên tin mời)
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 16 giờ 30 phút, ngày 23/11/2021
Địa điểm: Tại thực địa dự án của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và dịch
vụ nông nghiệp xã Xuân Liên.
Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên
quan phục vụ buổi làm việc.
Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy
định và thực hiện nghiêm túc các công tác phòng, chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.
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