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THÔNG BÁO 
Về việc mời đơn vị tham gia lập Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 thị xã Duyên Hải 

 

Thực hiện Công văn số 1644/UBND-NN ngày 06/5/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Trà Vinh về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. 

Thực hiện Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch 
UBND thị xã Duyên Hải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duyên Hải. 

Để tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duyên Hải, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường Thị xã thông báo đến các tổ chức, đơn vị có chức năng, 
năng lực tham gia thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duyên Hải. 

Các tổ chưc, đơn vị có nhu cầu tham gia, đề nghị gửi hồ sơ về Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thị xã Duyên Hải, địa chỉ: Số 14, đường 3/2, Khóm 1, 
Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh chậm nhất đến hết ngày 01/9/2021 

(thứ Tư). Hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị tham gia; 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Duyên Hải thông báo, mời các đơn vị 

tham gia thực hiện dự án lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Duyên Hải. 

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử thị xã Duyên Hải. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND Thị xã (b/c); 
- CT, các PCT UBND Thị xã; 
- Phòng VH-TT (p/h); 
- Trang tin điện tử Thị xã (đăng tin); 
- LĐ PTNMT; 
- Lưu: PTNMT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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