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GIẤY MỜI  

Tham gia làm việc cùng đoàn Kiểm tra các khu đất 

 UBND huyện Lộc Bình xin chủ trương bán đấu giá 

  

Thực hiện Giấy mời số 178/GM-STNMT ngày 22/4/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về Tham gia làm việc cùng đoàn Kiểm tra các khu đất UBND huyện 

Lộc Bình xin chủ trương bán đấu giá; UBND huyện Lộc Bình mời các cơ quan, đơn 

vị liên quan dự làm việc, cụ thể như sau:  

I. THÀNH PHẦN  

1. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

2. Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

3. Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và 

Hạ tầng; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

4. Đại diện Lãnh đạo và Công chức Địa chính UBND thị trấn Lộc Bình.  

II. NỘI DUNG: Làm việc cùng đoàn Kiểm tra tỉnh; kiểm tra các khu đất 

UBND huyện Lộc Bình xin chủ trương bán đấu giá tại Tờ trình số 45/TTr-UBND 

ngày 02/4/2019. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 25/4/2019 (thứ năm). 

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở HĐND và UBND huyện Lộc Bình. Sau 

đó đi kiểm tra các khu đất tại thực địa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Tờ trình, sơ đồ liên quan đến 

các khu đất. 

2. Các cơ quan, đơn vị tham gia chuẩn bị ý kiến theo chức năng quản lý của 

ngành. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp và phương tiện đi 

kiểm tra thực địa. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các thành phần đến đúng địa 

điểm và thời gian trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vy Văn Bông 

 


		2019-04-24T09:19:14+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Bình<locbinh@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




