
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 
 
 

Số:         /GM-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

Duy Tiên, ngày          tháng 3 năm 2021 

 
 

GIẤY MỜI 

        

Kính gửi: ………………………………………………… 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên trân trọng kính mời đại biểu dự Hội nghị 

bàn giải pháp xử lý các sai phạm về đất đai, xây dựng công trình tôn giáo, tín 

ngưỡng ở một số xã, phường.  

1. Thành phần: 

* Đại biểu thị xã: 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Nội vụ, Tài nguyên và 

Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp thị xã. 

* Đại biểu các xã, phường: Tiên Ngoại, Chuyên Ngoại, Yên Bắc: 

- Chủ tịch UBND xã, phường;  

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (Tài nguyên 

- Môi trường); 

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (Nông 

nghiệp - Công thương nghiệp - Xây dựng - Giao thông); 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch (Tư pháp); 

- Công chức Văn hóa - Xã hội (Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Tôn giáo). 
 

2. Thời gian: 08h30’ ngày 02 tháng 3 năm 2021 (Sáng thứ Ba). 
 

3. Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã Duy Tiên (Tầng 2). 

Giao phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị xã chuẩn bị 

các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

UBND xã, phường báo mời thành phần của đơn vị và chuẩn bị tài liệu, báo 

cáo kết quả xử lý các sai phạm về đất đai, xây dựng công trình tôn giáo, tín 

ngưỡng phát sinh trên địa bàn.  

 Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng kính mời đại biểu./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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