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Cao Lộc, ngày 21 tháng 02 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ  

hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Cao Lộc  

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

huyện Cao Lộc. 

Ban chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các thành phần như sau:  

1. Thành phần mời:  

- Các thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019 (thành lập và kiện toàn theo Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 

27/8/2019 và Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND huyện). 

- Các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (Thành lập tại Quyết định số 2912/QĐ-

BCĐ ngày 04/9/2019 của UBND huyện). 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 25/02/2020. 

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Cao Lộc. 

3. Nội dung:  

Họp đánh giá về tiến độ, kết quả, đồng thời đề ra giải pháp nhằm đẩy nhanh 

tiến độ các bước thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2019 cấp xã, cấp huyện. 

Đề nghị các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc đến đúng 

thời gian và địa điểm trên./.  

 

Nơi nhận:                                                                              
- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Phòng TN&MT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Mạnh Cường 
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