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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Số:136 /GM- UBND             Đình Lập, ngày  24  tháng 9 năm 2018 

 

 

GIẤY MỜI 

Về việc gặp mặt các hộ dân có liên quan đến đất làm Đình Háng Slấp 

 
 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp 

giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ngày 24/9/2019. UBND huyện 

tổ chức gặp mặt các hộ dân có liên quan đến đất làm Đình Háng Slấp cụ thể như 

sau: 

 1. Thành phần:  

 - Lãnh Đạo UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục 

Đào tạo; Chi nhánh VPĐKĐĐ; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND 

và UBND; Kinh tế và Hạ tầng; Văn hóa và Thông tin; Tư pháp (Đề nghị thủ 

trưởng các đơn vị trực tiếp tham gia, trường hợp đặc biệt mới được ủy quyền cho 

cấp Phó đơn vị tham dự). 

- Chủ tịch UBND thị trấn Đình Lập; 

- Trưởng Khu 3, Khu 4 và các hộ dân có đất tại khu vực làm Đình Háng 

Slấp (do UBND thị trấn mời giúp).  

2. Nội dung: Tổ chức gặp mặt các hộ dân có liên quan đến việc thu hồi đất 

làm Đình Háng Slấp. 

3.Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Từ  14h00 phút, ngày 26/9/2018 (thứ 4) 

 - Địa điểm: Tại tầng 3 phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đình Lập. 

 4. Chuẩn bị: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì tham 

mưu chuẩn bị tài liệu liên quan đến cuộc họp. 

 Nhận được giấy mời này, yêu cầu các đồng chí đến dự đúng thành phần, 

thời gian, địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lưu: VT. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàn 
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