
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN PHÚ QUÝ 

 

Số: 08/GM-UBND 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Quý, ngày  06 tháng 01 năm 2023 

 
GIẤY MỜI  

 

 Theo tinh thần Công văn số 05/BCH-TM, ngày 03/01/2023 của Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh về việc thông báo thành phần, thời gian Đoàn công tác thăm, chúc tết 

cac cơ quan, đơn vị và phối hợp triển khai giải phóng mặt bằng xây dựng công 

trình chiến đấu trên địa bàn huyện Phú Quý; UBND huyện mời dự làm việc với 

thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau: 

I. Thành phần 

- Đồng chí Lê Quang Vinh - Chủ tịch UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung 

tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

II. Nội dung: Dự làm việc với Đoàn công tác Quân khu 7 để phối hợp triển 

khai giải phóng mặt bằng xây dựng công trình chiến đấu trên địa bàn huyện Phú 

Quý. 

* Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc 

họp. 

III. Thời gian: Buổi chiều, bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 01 

năm 2023. 

IV. Địa điểm: Tại phòng hop UBND huyện Phú Quý. 

Đề nghị các thành phần trên dự họp đúng thời gian và địa điểm quy định./. 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, TH (Lợi). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Dương Văn Trí  

      

                                                                                      

                                                                                         

HỎA TỐC 
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