
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH 

 
Số: 150 /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thị xã Kỳ Anh, ngày 24 tháng 6 năm 2020 

 
 

GIẤY MỜI 

Họp xử lý một số nội dung liên quan đến kinh phí bồi thường, GPMB  

dự án Di dời thôn Tân Phúc Thành 2, 3 xã Kỳ Lợi   

 
 

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức buổi làm việc xử lý một số nội dung liên quan 

đến kinh phí bồi thường, GPMB dự án di dời thôn Tân Phúc Thành 2, 3 xã Kỳ Lợi. 

Thời gian: Bắt đầu từ 19h45' ngày 25/6/2020 (Tối thứ Năm). 

Địa điểm: Tại phòng họp số 01, Nhà làm việc UBND thị xã. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch UBND thị xã (mời chủ trì); 

- Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Trưởng phòng và cán bộ có liên quan các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài 

nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND; Phó Chủ tịch 

và cán bộ chuyên môn Hội đồng BT-HT-TĐC thị xã phụ trách dự án. 

- Đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Kho bạc nhà nước thị xã; 

Giao Hội đồng BT-HT-TĐC thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các 

nội dung và các điều kiện đảm bảo; Văn phòng HĐND&UBND thị xã chuẩn bị Hội 

trường phục vụ cuộc họp. 

Do yêu cầu công việc nên phải tổ chức họp buổi tối, mong các đại biểu thông 

cảm, tham dự họp đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- VP HĐND&UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

Gửi VB điện tử. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

Nguyễn Thị Hoài Nam 
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