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GIẤY MỜI 

Tập huấn Nghị định số155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số1188 /QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo 

mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 

18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường; Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 

28/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về việc san, gạt, đào, đắp, 

cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1388/STNMT-VP ngày 

18/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cử báo cáo viên triển khai các 

nội dung tại hội nghị tập huấn. UBND huyện kính mời các thành phần tham dự hội 

nghị tập huấn như sau: 

1. Thành phần: 

- Báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (Có Giấy mời riêng); 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND và 01 công chức phụ trách lĩnh vực địa chính, 

môi trường các xã, thị trấn thuộc huyện; 

- Đại diện các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn 

huyện (50 đơn vị, có Giấy mời riêng). 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 28/8/2020. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường trung tâm văn hóa huyện Cao Lộc. 

4. Nội dung:  

Triển khai hội nghị tập huấn, hướng dẫn các nội dung sau: 

- Thông báo các quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, 

mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, 
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thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính; Trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định 

tại Nghị định. 

- Các quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân san lấp, cải tạo mặt bằng trong phạm vi đất được giao, được 

thuê thuộc quyền quản lý, sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. 

5. Phân công chuẩn bị: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với báo cáo viên chuẩn bị tài 

liệu phát tại hội nghị nội dung trình chiếu trên bảng led. 

-  Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện Cao Lộc chuẩn bị hội 

trường, điều khiển bảng led, hệ thống âm thanh, ánh sáng… 

- Văn phòng chủ trì phối hợp với Trung tâm y tế huyện bố trí cổng phun khử 

khuẩn, nước rửa tay sát trùng, người đo kiểm tra thân nhiệt cho đại biểu dự hội nghị. 

- Các đại biểu tham gia hội nghị ngồi cách nhau 1 ghế, đeo khẩu trang. 

UBND huyện kính mời các thành phần đến tập huấn đúng thời gian, địa 

điểm theo quy định./.   

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Hoàng Mạnh Cường 
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