
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 
 

Số:       /GM - UBND 

ẪN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                              

Duy Tiên, ngày     tháng 6 năm 2021 

 

GIẤY MỜI  

Thực hiện Văn bản số 1292/VPUB-NN&TNMT ngày 17 tháng 6 năm 2021 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc rà soát, bổ sung làm rõ đề 

nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần 

phát triển Hà Nam; 

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị xin ý kiến các Sở, Ngành 

và các cơ quan, đơn vị về hồ sơ, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai đối với Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam. 

1. Thành phần: 

* Đại biểu tỉnh:  

- Lãnh đạo và phòng chuyên môn Sở Tài nguyên và MT tỉnh Hà Nam; 

- Lãnh đạo và phòng chuyên môn Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam;  

- Lãnh đạo và phòng chuyên môn Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;  

- Lãnh đạo và phòng chuyên môn Thanh tra tỉnh Hà Nam. 

* Đại biểu thị xã: 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã – Chủ trì Hội nghị. 

- Lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, 

Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Phát triển quỹ đất. 

* Đại biểu phường Đồng Văn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công chức Địa 

chính-Xây dựng, Tư pháp. 

(Chủ tịch UBND phường báo thành phần của mình về dự Hội nghị) 

2. Thời gian:   8giờ 00 phút  ngày 22 tháng 6 năm 2021 (Sáng  thứ Ba). 

3. Địa điểm: Phòng họp Ủy ban nhân dân thị xã (Tầng 2). 

Giao cho phòng Tài nguyên và MT chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển 

quỹ đất, Tư pháp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

Trân trọng kính mời đại biểu về dự Hội nghị./. 
 

Nơi nhận:                              
- Như kính gửi;       

- Lưu VT, TNMT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Qúy Hùng 
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