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GIẤY MỜI 

Họp xem xét giải quyết kiến nghị của UBND xã Thanh Lòa về  

công trình xây dựng tại thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa 

 

 UBND huyện Cao Lộc nhận được Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 05/02/2021 

của UBND xã Thanh Lòa về công trình xây dựng tại thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa. 

Sau khi xem xét, UBND huyện mời các thành phần dự họp thống nhất phương án 

xử lý cụ thể như sau: 

I. Thành phần mời 

1. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Lạng Sơn (có giấy mời riêng); 

2. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

3. Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

4. Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện; 

5. Đại diện lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi 

trường, Tư pháp, Nội vụ; 

6. Đại diện lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị huyện; 

7. Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính – Xây dựng xã Thanh Lòa. 

II. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 27/02/2021 (Thứ 7). 

2. Địa điểm: Phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện. 

III. Nội dung: 

Thống nhất biện pháp xử lý việc xây dựng công trình tại thôn Nà Làng, xã 

Thanh Lòa theo Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 05/02/2021 của UBND xã Thanh Lòa. 

IV. Phân công chuẩn bị: 

1. UBND xã Thanh Lòa: 

Báo cáo rõ diễn biến tình hình, việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ 

theo thẩm quyền, trách nhiệm trong xử lý sự việc. 

2. Phòng Tài nguyên và môi trường: 

- Thực hiện xác minh tính đầy đủ, chính xác về nguồn gốc đất được trình 

bày tại Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 05/02/2021 của UBND xã Thanh Lòa. 

- Đề xuất phương án xử lý vi phạm về đất (nếu có). 

3. Phòng kinh tế hạ tầng: 

Chủ trì phối hợp đội trật tự đô thị và các cơ quan liên quan xác định vi phạm 

về xây dựng và đề xuất phương án xử lý (nếu có). 



 4. Phòng Tư pháp huyện: 

Chủ trì phối hợp Thanh tra huyện và các cơ quan liên quan tham mưu quy 

trình xử lý vi phạm theo quy định. 

Ngoài ra, các thành phần họp chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và tham gia ý 

kiến tại cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình. 

UBND huyện mời các thành phần đến họp đúng thời gian, địa điểm trên./. 

(Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 05/02/2021 của UBND xã Thanh Lòa được 

gửi kèm trên hệ thống VNPT-iOffice) 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện;                                                                           

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.          

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

      

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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