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GIẤY MỜI 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023 

 

Ủy ban nh n d n huy n t  ch c hội nghị triển khai nhi m vụ ngành Tài 

nguyên và Môi trường năm 2023. 

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31/01/2023  Th  Ba). 

2. Địa điểm: Hội trường số 1 - Tầng 5, UBND huy n. 

3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó Bí thư Huy n ủy, Chủ tịch UBND huy n 

(mời chủ trì); 

- Đồng chí Nguyễn Văn S u, Phó Chủ tịch UBND huy n (mời đồng chủ trì); 

- Đại di n Thường trực HĐND huy n; 

- Chủ tịch UBMTTQ huy n; 

- Trưởng các phòng, ngành: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ 

tầng, Nông nghi p và Ph t triển nông thôn, Công an huy n; Chi cục Thuế khu 

vực Thạch Hà - Lộc Hà, Chi nh nh Văn phòng Đăng ký đất đai Thạch Hà - Lộc 

Hà; Trung t m Hành chính công huy n. 

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Bồi 

thường - Hỗ trợ và T i định cư; 

- Trung t m Văn hóa - Truyền thông (dự và đưa tin). 

* Ở xã, thị trấn: 

- Đồng chí Chủ tịch UBND; 

- Công ch c Địa chính - Tài nguyên và Môi trường. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chuẩn bị tài li u, nội dung gửi c c 

thành phần dự họp trước 16h ngày 30/01/2023; 

- Văn phòng HĐND-UBND huy n: Bố trí hội trường, điều ki n đảm bảo. 

Đề nghị c c đại biểu tham gia đầy đủ, đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Văn phòng HĐND-UBND huy n;  

- Lưu: VT, TNMT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Liên 
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