UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG
Số: 95 /MH-UBND
V/v mời họp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Tường, ngày 23 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: ……………………………………………………………..
………….……………………………………………………………..

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, Chủ tịch UBND huyện Trần
Việt Cường chủ trì hội nghị nghe Hội đồng BT-GPMB huyện, các cơ quan, đơn vị
liên quan báo cáo tình hình triển khai Dự án Khu CN Chấn Hưng, cụ thể như sau:
1. Thành phần mời họp:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban QLDA ĐTXDCT, Hội đồng BTGPMB huyện, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Kinh tế & Hạ tầng, Công an
huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Tổ rà soát, củng cố hồ sơ được thành lập theo Quyết định số 5453/QĐUBND, ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính xã Chấn
Hưng (Đề nghị Chủ tịch UBND xã thông báo đến các thành phần liên quan của xã
dự hội nghị).
- Trung tâm VH-TT-TT huyện (đưa tin).
2. Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 phút, ngày 23
26/3/2020 (thứ Năm).
3. Địa điểm: Phòng họp số 01- Tầng 2, UBND huyện.
4. Giao nhiệm vụ:
- Hội đồng BT-GPMB huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu gửi đại biểu và báo cáo tại hội nghị.
- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ
hội nghị.
Đề nghị các đại biểu đến dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian, thành phần và
địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- CPVP, CVTH;
- Lễ tân;
- Lưu VT.
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