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GIẤY MỜI  

Làm việc nghe kết quả tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, 

 tham mưu công tác quản lý sử dụng đất 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tổ chức làm việc nghe kết quả tổng 

hợp, hoàn thiện báo cáo công tác quản lý sử dụng đất trong các dự án đầu tư ngoài 

ngân sách Nhà nước; các nội dung tồn đọng vướng mắc lĩnh vực đất đai và tiến độ hồ 

sơ trình HĐND tỉnh lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

1. Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 06/9/2021 (Thứ Hai). 

2. Địa điểm: Tại Văn phòng UBND tỉnh (Phòng họp xem thông báo tại Bảng 

điện tử tầng 1).  

3. Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mời chủ trì); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Giám đốc, PGĐ phụ trách lĩnh vực và cán bộ 

chuyên môn trực tiếp tham mưu (giao Sở lựa chọn và tin mời); 

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các Sở: 

Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo 

cáo (gửi báo cáo chi tiết và trình bày tóm tắt) công tác quản lý sử dụng đất các dự án 

đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước (theo các văn bản yêu cầu của UBND tỉnh và Ban 

Nội chính Tỉnh ủy); kết quả tham mưu xử lý các nội dung tồn đọng về đất đai; tiến độ 

hoàn thiện hồ sơ các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới; các vướng 

mắc, khó khăn (nếu có). 

Đề nghị các đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian và thực hiện nghiêm 

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Các thành phần mời dự họp;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Chánh VP, PVP UBND tỉnh; 

- Phòng QT-TV (để bố trí);  

- Lưu: VT, NL2. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

    Nguyễn Duy Nghị 
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