
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

Số:  209/GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hương Khê, ngày 21 tháng 9 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc làm việc để tháo gỡ những khó khăn, 

vường mắc liên quan đến các số nội dung: (1) Công tác giải phóng mặt bằng phục 

vụ đấu giá đất tại khu đất Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh (cũ) thuộc Tổ dân 

phố 10, Thị trấn Hương Khê; (2) vụ việc ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại Khối 7, Thị 

trấn Nghèn, huyện Can Lộc; (3) vụ việc ông Hán Duy Triều, Tổ dân phố 7, Thị 

trấn Hương Khê. 

I. Thành phần, kính mới:  

- Đồng chí Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, ngành: Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch UBND thị trấn; 

- Công chức địa chính- môi trường; 

II. Địa điểm: Tại trụ sở UBND thị trấn Hương Khê. 

III. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút, ngày 21/9/2020 (thứ hai). 

1. Từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: Làm việc liên quan đến nội dung 

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá đất tại khu đất Công ty Cổ phần 

lương thực Hà Tĩnh (cũ) thuộc Tổ dân phố 10, Thị trấn Hương Khê. 

Thành phần:  

+ Đại diện Lãnh đạo các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế 

khu vực Hương Khê - Vũ Quang; 

+ Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

+ Công chức Tài chính; 

+ Hộ bà Nguyễn Thị Hường, Tổ dân phố 10, Thị trấn Hương Khê; giao 

UBND thị trấn có giấy mời hộ gia đình làm việc vào lúc 15 giờ 30 phút. 

2. Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút: Làm việc liên quan đến nội 

dung: (2) vụ việc ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại Khối 7, Thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc; (3) vụ việc ông Hán Duy Triều, Tổ dân phố 7, Thị trấn Hương Khê. 

Thành phần: 

+ Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tòa án nhân dân 

huyện Hương Khê, Thi hành án huyện Hương Khê; 



Giao UBND thị trấn chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan và bố trí hội 

trường, nước uống phục vụ. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Chánh, Phó VPHĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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