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THÔNG BÁO
về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo 

quy hoạch chung xây dựng các xã Nhân Khang, Bắc Lý 
và Khu Trung tâm hành chính mới của huyện

-----

                Kính gửi: - Các đồng chí Thường trực Huyện ủy; 
- Lãnh đạo UBND huyện phụ trách xây dựng, quy hoạch; 
-  Thủ trưởng  các  cơ  quan:  Tài  nguyên và  Môi  trường,  Nông 
nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, 
Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy; 
- Trưởng, phó Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Nhân Khang, Bắc Lý 
và T.T Vĩnh Trụ (dự nội dung liên quan địa phương). 

Ngày 12/01/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân đã ban hành Công văn 
số 459-CV/HU “Mời dự Hội nghị Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo quy hoạch  
chung xây dựng các xã Nhân Khang, Bắc Lý và Khu Trung tâm hành chính mới của  
huyện”. Theo đó, Hội nghị Thường trực Huyện ủy nghe UBND huyện báo cáo quy 
hoạch chung xây dựng các xã Nhân Khang, Bắc Lý và Khu Trung tâm hành chính 
mới của huyện tại thị trấn Vĩnh Trụ vào buổi chiều ngày 14/01/2022 (Chiều thứ 6). 
Tuy nhiên, do lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy có sự thay đổi, nay chuyển 
Hội nghị sang chiều ngày 17/01/2022 (Thời gian, thành phần, địa điểm như Công văn 
số 459-CV/HU, ngày 12/01/2022).

Huyện ủy thông báo để UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, thành phần 
liên quan biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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