
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ DUY TIÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /GM-UBND       Duy Tiên, ngày 03 tháng 8 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 
  

Được sự nhất trí của Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng 

kính mời các đại biểu về dự Hội nghị họp giải quyết, tồn tại vướng mắc về công 

tác Quyết toán dự án hoàn thành dự án Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng; xác 

định rõ nguồn gốc hình thành đất của hộ bà Nguyễn Thị Típ (thôn Bạch Xá – 

phường Hoàng Đông) trong phương án đã được phê duyệt dự án xây dựng Khu 

công nghiệp Đồng Văn III (giai đoạn I) thuộc địa bàn phường Hoàng Đông thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

1. Thành phần mời:  

* Đại biểu thị xã: 

- Đồng chí Ngô Văn Liên - Chủ tịch UBND thị xã - Chủ trì Hội nghị; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế 

hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND&UBND thị xã. 

* Đại biểu các phường: Yên Bắc, Bạch Thượng và Hoàng Đông: 

- Chủ tịch UBND phường; 

- Công chức Địa chính phường. 

(Đồng chí Chủ tịch UBND phường báo mời các thành phần của mình về dự) 
 

      2. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 04 tháng 8 năm 2021 (Chiều Thứ Tư)  

(Riêng đại biểu  phường Hoàng Đông 16 giờ mời dự Hội nghị) 
 

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

Giao Trung tâm phát triển Quỹ đất phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị 

xã chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

Đề nghị các đại biểu về dự Hội nghị đầy đủ và đúng giờ./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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