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GIẤY MỜI 

 Hiện nay UBND huyện Cao Lộc đang gặp một số khó khăn, vướng mắc 

trong việc giải quyết hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn. Để 

kịp thời giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho công dân theo quy định, UBND huyện 

Cao Lộc trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, các phòng, 

ban chuyên môn của huyện đến dự họp và hỗ trợ UBND huyện tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc, cụ thể:  

 1. Thành phần: 

 - Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; 

 - Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn; 

 - Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn; 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc; 

 2. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2020. 

 - Địa điểm: Phòng họp số 2, trụ sở UBND huyện. 

 3. Nội dung: 

 Xem xét, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện hồ sơ chuyển mục 

đích sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

 Do tính chất của vấn đề rất quan trọng vì vậy UBND huyện trân trọng kính 

mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia đúng thành phần, có mặt đúng thời gian 

và địa điểm nêu trên./. 

 (- Gửi kèm theo Dự thảo Báo cáo các vướng mắc khi thực hiện các hồ sơ 

chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Cao Lộc;  

- Phòng TNMT huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp) 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 
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