
ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN TỨ KỲ

Số:          /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày            tháng 5 năm 2022

GIẤY MỜI 

Kính gửi: ………………………………………………………….

          
Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ quyết định họp triển khai Kế hoạch giải phóng 

mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 392, huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương:

1. Thành phần mời:
* Ở huyện:
- Lãnh đạo UBND huyện - chủ trì cuộc họp;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tứ Kỳ;
- Lãnh đạo xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi huyện;
- Lãnh đạo điện lực Tứ Kỳ;
 - Giám đốc trung tâm viễn thông Tứ Kỳ;
- Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và 

Hạ tầng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, , Đài phát thanh, Giáo dục và Đào tạo.
* Ở xã, thị trấn:
- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, công chức địa chính các xã: Minh Đức,  

Văn Tố và Thị trấn Tứ Kỳ; 
- Bí thư chi bộ; trưởng các thôn, khu dân cư có đất nằm trong phạm vi giải 

phóng mặt bằng thực hiện dự án (giao Chủ tịch UBND xã, thị trấn báo mời thành 
phần địa phương)

* Đơn vị tư vấn
- Đại diện đơn vị tư vấn lập bản đồ địa chính;
- Đại diện đơn vị tư vấn lập dự án.
2. Thời gian: Từ  13  giờ  30  phút,  ngày 20  tháng 5 năm 2022; 
3. Địa điểm: Phòng họp gác 3 - Trụ sở làm việc UBND huyện Tứ Kỳ.
Đề nghị các đại biểu thu xếp công việc về dự đầy đủ, đúng giờ, đúng 

thành phần./.
(Ghi chú: Giao cho phòng TN&MT chuẩn bị các tài liệu có liên quan phục 

vụ buổi làm việc).
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT, TN&MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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