
    ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:  236  /GM-UBND               Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 3 năm 2023 

 

GIẤY MỜI 

Họp nghe và giải quyết các nội dung liên quan đến xác định khoảng thời 

gian ảnh hưởng của các yếu tố bất khả kháng đến tiến độ sử dụng  

đất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và giải quyết các nội dung 

liên quan đến xác định khoảng thời gian ảnh hưởng của các yếu tố bất khả kháng 

đến tiến độ sử dụng đất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; do đồng chí Phan 

Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  

Trân trọng kính mời: 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tư pháp, Xây dựng, Y tế và Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh. 

Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 21 tháng 3 năm 2023 (Thứ ba).  

Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh - 16 Lê Lợi, Huế.  

Chuẩn bị nội dung: 

 Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà 

soát chuẩn bị các nội dung và đề xuất phương án giải quyết đảm bảo theo đúng 

quy định và điều kiện thực tế của địa phương. 

Đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thành phần, thời gian./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, QHXT, ĐC. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
Phan Lê Hiến 
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