
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 

Số:          /GM-UBND 

CỘNG HÒA  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Lục, ngày        tháng       năm 2022 

 

GIẤY MỜI  

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam, UBND huyện Bình Lục tổ 

chức hội nghị bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện GPMB 

thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu trưng bày sản phẩm và kinh doanh sản 

xuất các sản phẩm đồ gỗ và cơ khí của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và 

xây dựng Bảo Ngọc tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục. 

1. Thành phần mời: 

 * Ở huyện: 

 - Đ/c Trần Xuân Dũng – Chủ tịch UBND huyện  (Chủ trì hội nghị); 

 - Đ/c Nguyễn Xuân Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

 - Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phòng Tài nguyên và Môi trường; 

 * Xã Vũ Bản: 

 - Các đ/c Thường trực Đảng ủy xã, Lãnh đạo UBND xã, Cán bộ địa chính 

xã. 

(Đề nghị đ/c Chủ tịch UBND xã mời thành phần đơn vị mình về dự hội nghị) 

 * Chủ đầu tư: 

 - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Bảo Ngọc 

 2. Thời gian: Từ 14h00” ngày 11/9/2022 (Chiều Chủ nhật).  

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 1 nhà A – Trụ sở Huyện ủy, UBND 

huyện. 

Giao UBND xã Vũ Bản và Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây 

dựng Bảo Ngọc báo cáo tiến độ, các khó khăn vướng mắc trong quá trình 

GPMB thực hiện dự án và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị. 

Kính mời các đồng chí về dự hội nghị đúng giờ, đúng thành phần./. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Gia Ngọc 
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