UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
Số: 687 /GM-VPUBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 05

tháng 5 năm 2021

GIẤY MỜI
Báo cáo tình hình hoạt động mỏ Cẩm Sơn và kết quả chuẩn bị thực hiện
hồ sơ đấu giá 3 khu vực mỏ khai thác cát trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đơn vị sau đến dự họp, gồm:
1. Thành phần:
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng chuyên môn
phụ trách công tác quản lý tài nguyên khoáng sản (đề nghị VP Sở mời giúp);
- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các Phòng chuyên môn phụ trách
công tác quản lý tài nguyên khoáng sản (đề nghị VP Công an tỉnh mời giúp);
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn.
2. Thời gian, địa điểm: Lúc 8 giờ, ngày 07 tháng 5 năm 2021 (thứ Sáu)
tại Phòng họp số 02 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Nội dung: nghe báo cáo tình hình hoạt động mỏ Cẩm Sơn và kết quả
chuẩn bị thực hiện hồ sơ đấu giá 3 khu vực mỏ khai thác cát trên địa bàn tỉnh
Bến Tre.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan:
chuẩn bị Báo cáo và trình bày tại cuộc họp.
Đề nghị các đơn vị sắp xếp thời gian, cử cán bộ tham dự đúng thành phần
để cuộc họp đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời (mời dự họp);
- Đ/c Nguyễn Minh Cảnh - Phó CT UBND tỉnh
(mời chủ trì);
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng: TH; NC, KT (mời dự họp);
- Cổng TTĐT;
- Phòng QT-TV;
- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Hùng Cường

Ghị chú: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các tài liệu dự họp về VP UBND
tỉnh trong buổi sáng Thứ Năm, ngày 06/5/2021; Các thành viên dự họp thực hiện biện pháp
phòng, chống dịch bệnh đúng theo quy định.

