ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY TRÀ
Số://7 /GM-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Trà, ngàyơsị tháng OLnăm 2018

GIẤY MỜI
Ngày 31/01/2018, ủy ban nhân dân huyện nhận được Giấy mời số
59/GM-STNMT ngày 29/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Quảng Ngãi về việc tố chức kiểm tra thực địa tại các khu vực xin khai thác
cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Tây Trà. ủy
ban nhân dân huyện mời các thành phần có liên quan tham gia Đoàn kiểm tra,
khảo sát.
1. Thành phần mòi dự:
- Đồng chí Hoàng Như Lâm, Phó Chủ tịch ƯBND huyện;
Ị
- Đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trưòng, Kinh tê và
Hạ tầng;
- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) ƯBND; Công chức Địa chính- Nông
nghiệp xây dựng và Môi trường các xã: Trà Lãnh, Trà Thọ, Trà Phong, Trà
Khê, Trà Thanh (Giao UBND các xã thông báo cùng tham dự)
2. Thòi gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 02/02/2018 (Sáng thứ 6).
3. Địa điếm: Tại thực địa tại các khu vực xin khai thác cát, sỏi làm vật
liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Tây Trà.
4. Chuân bị nội dung: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách
nhiệm chủ trì, phối họp với các cơ quan đon vị liên quan và UBND các xã:
Trả Lãnh, Trà Thọ, Trà Phong, Trà Khê, Trà Thanh chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có
liên quan đế phục vụ buối kiếm tra, khảo sát.
Đe nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến tham dự đúng thành phần
và thời gian ghi trên giấy mời./.
Nơi nhận:
- Như phần 1;
- Lưu VT.
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