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GIẤY MỜI 

 
 

 Thực hiện Giấy mời số 37/GM-STNMT ngày 04/02/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức cuộc họp để thống nhất 

phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực 

hiện Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn 

và Công văn số 87/STNMT-QLĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

chỉ đạo thực hiện giao nhận và lưu trữ hồ sơ địa chính tại các xã có biến động do 

chia tách, sáp nhập, UBND huyện mời các thành phần sau:                    

 1. Thành phần: 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; 

 - Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính xã Bình Trung. 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 02 năm 2020 (thứ Sáu).  

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Chi Cục Bảo Vệ Môi trường tỉnh. 

3. Chuẩn bị nội dung:  

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tham mưu cho UBND huyện Báo cáo tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (về 

hồ sơ địa chính, việc cấp giấy chứng nhận, kiểm kê đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính, Bảng giá đất,...) và đề xuất phương án xử lý 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trong ngày 06/02/2020. 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần đến đúng thời gian và địa 

điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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