UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số:196/UBND-VP
V/v mời họp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: ………………………………………………………….
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND huyện Hoàng Tuấn Tam chủ trì hội nghị nghe Tổ rà soát, giám sát, củng
cố hồ sơ; các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo công tác rà soát, củng cố hồ sơ
phục vụ BT-GPMB một số công trình, dự án, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Tổ trưởng, các Tổ phó Tổ công tác được thành lập theo Quyết định
6139/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND huyện.
- Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính xây dựng các xã: xã Việt Xuân, Tuân
Chính, Thượng Trưng, Vân Xuân, Cao Đại, Tân Tiến, Lũng Hòa.
- Trung tâm VH - TT - TT huyện (đưa tin).
2. Thời gian: Bắt đầu từ 14h00’, ngày 16/9/2021 (Thứ Năm).
2. Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 3 UBND huyện.
4. Giao nhiệm vụ:
- Tổ công tác được thành lập theo Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày
11/9/2020 của UBND huyện chuẩn bị báo cáo rà soát hồ sơ liên quan cưỡng chế
thu hồi đất: Dự án đường nối Quốc lộ 2 đi Cầu Phú Hậu (xã Việt Xuân); dự án
khu đất đấu giá, đất dịch vụ các xã: Tuân Chính, Thượng Trưng, Vân Xuân.
- UBND các xã: Lũng Hòa, Cao Đại chuẩn bị cáo cáo tiến độ GPMB khu
đất dịch vụ; UBND xã Tân Tiến chuẩn bị cáo cáo GPMB khu đất dịch vụ xã và
mở rộng Trường MN.
- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất
phục vụ hội nghị.
Yêu cầu các đại biểu đến dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian, thành phần và
địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần;
- CPVP, CVTH;
- Lễ tân;
- Lưu VT.
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