ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 626 /GM-UBND

Long An, ngày 10 tháng 9 năm 2019

_____________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

GIẤY MỜI HỌP
Kính gửi:
- Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện: Bến Lức,
Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa.
- Lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi
trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Tư
pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải;
Ban quản lý Khu kinh tế; Công an tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh kính mời lãnh đạo các cơ quan,
đơn vị và địa phương theo danh sách trên tham dự họp.
Chủ trì: Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần.
Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út.
Thời gian: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 11/9/2019 (thứ Tư)
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến – Hội trường Thống nhất.
Nội dung: Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định
cư trên địa bàn các huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa.
Giao UBND các huyện nêu trên chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản gửi
cho các đại biểu dự họp và chuẩn bị nội dung báo cáo tóm tắt tại cuộc họp.
Nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 720-KL/TU ngày 29/3/2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn
bản số 1704 /UBND-KTTC ngày 19/4/2019, văn bản số 4133/UBND-KTTC ngày
04/8/2019. Các địa phương gửi báo cáo về email: webmaster@longan.gov.vn để
được đăng trên cổng thông tin (mục tài liệu họp) để các đại biểu truy cập tài liệu.
Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tóm tắt các khó khăn, vướng mắc liên
quan đến trách nhiệm của sở, ngành tỉnh. Các sở, ngành khác chuẩn bị nội dung liên
quan do sở, ngành mình phụ trách để tham gia ý kiến tại cuộc họp.
Các đại biểu tham gia dự họp đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.
Giấy mời này thay thế GM số 621/GM-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT.UBND tỉnh Nguyễn Văn Út;
- webmaster@longan.gov.vn;
- Trung tâm PVHN; TTPVHCC;
- Phòng: KTTC, HCQT;
- Ban NC-TCD (mời dự);
- Lưu: VT, Quoc.

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

GM GPMB KQ TH KL 720 BTVTU

Nguyễn Văn Hòa

