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GIẤY MỜI 
 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam gồm: Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu 

đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Quyết 

định số 1475/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 về viêc chấp thuận Nhà đầu tư dự án Đầu 

tư xây dựng Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam; Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Hồ sơ Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải. 

1. Địa điểm: Nhà Văn hóa Trung tâm phường Duy Hải 

2. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 09/9/2021 (Sáng thứ Năm) 

2.1. Từ 07 giờ 30 phút đến 09 giờ 15 phút 

* Thành phần mời: 

- Đại biểu thị xã 

+ Lãnh đạo UBND thị xã; 

+ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- Đại biểu phường Duy Hải 

+ Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND phường; 

+ Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ phường; 

+ Các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng các hội, đoàn 

thể các tổ dân phố trong phạm vi quy hoạch của dự án  

2.2. Từ 09 giờ giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút 

* Thành phần mời: 

- Đại biểu thị xã 

+ Lãnh đạo UBND thị xã; 

+Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị; 

- Đại biểu phường Duy Hải 

+ Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND phường; 

+ Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ phường; 

+ Các đồng chí Trưởng các ngành, đoàn thể và cán bộ chuyên môn thuộc phường; 

(Đề nghị Đ/c Chủ tịch UBND phường báo mời thành phần của đơn vị về dự hội nghị. 

Đảm bảo số lượng đại biểu dự Hội nghị không quá 20 người.) 
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Ủy ban nhân dân thị xã giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND 

phường phường Duy Hải chuẩn bị chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

Đề nghị các đồng chí về dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian và thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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