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         Kỳ Anh, ngày 29  tháng 6 năm 2018. 
 
 

 

GIẤY MỜI HỌP 
  

 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức giao ban công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 

các dự án trên địa bàn huyện và soát xét công tác thu ngân sách từ quyền sử dụng đất 6 

tháng đầu năm 2018. 

 Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện (Mời chủ trì); 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UB MTTQ huyện và thành viên Tổ tuyên 

truyền vận động của BTV Huyện ủy theo Quyết định số 675-QĐ/HU ngày 13/3/2018; 

- Trưởng các phòng: Tài nguyên &MT, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế - HT; Ban 

Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện;  

 - Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện; 

- Chủ tịch, các PCT Hội đồng và cán bộ, chuyên viên phụ trách của các HĐ bồi 

thường, GPMB huyện phụ trách các dự án nêu trên (giao Hội đồng tin mời tất cả các 

thành viên); Cán bộ, chuyên viên của phòng Tài nguyên& Môi trường có liên quan; 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách địa chính các xã: Kỳ Đồng, 

Kỳ Giang; 

 Thời gian: Từ 16giờ30’, ngày 02/7/2018 (Chiều Thứ Hai). 

Địa điểm: tại Phòng họp số 1, Trụ sở làm việc huyện. 

Giao Hội đồng bồi thường, GPMB huyện có liên quan và UBND xã Kỳ Đồng, Kỳ 

Giang theo nhiệm vụ giao báo cáo chi tiết kết quả thực hiện các dự án: Đường vào 

Trung tâm Hành chính huyện (gọi tắt đường 70), Các tuyến đường giao thông quanh 

Trung tâm Hành chính huyện, Các tuyến đường trong khu Trung tâm Hành chính 

huyện, Đường nối đường 70 với sông Nhà Lê; Trung tâm Y tế; Khu dân cư tuyến 2 Kỳ 

Đồng; Khu dân cư thôn Tân Giang; Trung tâm Hành chính theo kết luận chỉ đạo của 

đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc giao ban ngày 19/6/2018; những khó khăn, 

vướng mắc; đề xuất biện pháp thực hiện các dự án nêu trên trong thời gian tới (gửi 

lãnh đạo huyện tại cuộc họp). 

- Phòng Tài nguyên &MT, Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo công tác chuẩn bị 

tổ chức đấu giá đất, giao đất và đề xuất các biện pháp thực hiện thời gian tới. 

- Trưởng các phòng và UBND các xã chuẩn bị nội dung phát biểu tại cuộc họp. 

Kính đề nghị các đồng chí tham dự họp đầy đủ, đúng thời gian./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

(Đã ký) 

 

Võ Tá Cương 
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