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Quảng Trị, ngày 02 tháng 01 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Tham dự Hội nghị triển khai công tác quản lý 

Tài nguyên và Môi trường năm 2020 

       

Nhằm triển khai công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2020, 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị. 

1. Thành phần kính mời 

* Về phía đại biểu: 

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên phụ trách lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã;  

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành 

phố, thị xã; 

- Đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất các 

huyện, thị xã; Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đông Hà. 

- Đại diện Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị; 

- Đài phát thanh và truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị đến dự và đưa tin. 

* Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; Kế toán trưởng Sở; 

- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố, 

thị xã; 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích công tác. 

2. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 14h00’, ngày 10/01/2020 (Thứ 6). 

3. Địa điểm: Tại Phòng Ðại Phong - Tầng 3 - Khách sạn Mường Thanh  

(số 68, đường Lê Duẩn, phường 2, thành phố Đông Hà). 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham gia đầy đủ để hội nghị thành công./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Thành phần kính mời;  
- Lưu: VT, VP.  
  
  
  
 Nguyễn Trường Khoa 
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