
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HƯỚNG HÓA 

Số: 71/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hướng Hoá, ngày 02 tháng 6 năm 2020 

GIẤY MỜI 
Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc  

trong giải phóng mặt bằng công trình: Xử lý điểm đen,  
tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km74+800/QL9 

 

Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp giải quyết khó khăn, vướng 
mắc trong giải phóng mặt bằng công trình: Xử lý điểm đen, tiềm ẩn tai nạn giao 
thông tại Km74+800/QL9. Trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án bảo trì giao thông tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Long; 

2. Thời gian: Vào lúc 09h00’, ngày 03/6/2020 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, trụ sở HĐND và UBND huyện. 

4. Chủ trì: Đồng chí Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện. 

5. Yêu cầu: UBND xã Tân Long chuẩn bị báo cáo về tình hình giải phóng 
mặt bằng công trình: Xử lý điểm đen, tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km74+800 
Quốc lộ 9, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết. 

Đề nghị các đại biểu dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tư 
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