
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 
Số: 208/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 03 tháng 8 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (mở rộng) 

 

Thực hiện Chương trình công tác. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện triệu 

tập cuộc Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (mở rộng), để thảo luận và 

thông qua các nội dung cụ thể như sau: 

I. Tờ trình về việc xin điều chỉnh cục bộ danh mục, công trình và vị 

trí thực hiện dự án trong Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tràng Định. (Đơn vị chủ trì chuẩn bị: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường) 

1. Thành phần 

- Chủ tịch UBND huyện, chủ trì; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo, công chức phục trách lĩnh vực Phòng Lao động, Thương binh 

xã hội - Dân tộc; 

- Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 13h30p đến 14h15p, ngày 04 tháng 8 năm 2022. 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2- UBND huyện. 

II. Về việc đề xuất dự án hút vốn đầu tư vào huyện Tràng Định giai 

đoạn 2022 – 2025; Đề xuất xử lý trụ sở Chi cục thuế (cũ) ( Đơn vị chủ trì 

chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch) 

1. Thành phần 

- Chủ tịch UBND huyện, chủ trì; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 14h15p đến 15h00p, ngày 04 tháng 8 năm 2022. 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2- UBND huyện. 
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III. Kế hoạch tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

chiến sỹ lực lượng vũ trang dành ngày thứ Bảy đi cơ sở xây dựng nông thôn 

mới năm 2022. ( Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) 

1. Thành phần 

- Chủ tịch UBND huyện, chủ trì; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực Phòng NN&PTNT; 

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lãnh đạo Phòng VHTT. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 15h00p đến 15h30p, ngày 04 tháng 8 năm 2022. 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2- UBND huyện. 

IV. Báo cáo công tác rà soát diện tích các loại đất khu dân cư Hang 

Đông ( Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng KTHT). 

1. Thành phần 

- Chủ tịch UBND huyện, chủ trì; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực Phòng Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 15h30p đến 16h15p, ngày 04 tháng 8 năm 2022. 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2- UBND huyện. 

V.  Báo cáo tiến độ xây dựng hồ sơ các xã ATK, vùng ATK ( Đơn vị chủ 

trì chuẩn bị: Phòng Nội vụ). 

1. Thành phần 

- Chủ tịch UBND huyện, chủ trì; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực Phòng Nội vụ. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 16h30p đến 17h00p, ngày 04 tháng 8 năm 2022. 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2- UBND huyện. 
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UBND huyện trân trọng kính mời các đồng chí sắp xếp công việc và tham 

dự đầy đủ, đúng thời gian./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Hướng Duy Tùng  
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