
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /GM-UBND          Vũ Quang, ngày      tháng 7 năm 2022 

                    

                  GIẤY MỜI 
 

Uỷ ban nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức buổi làm việc với Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh về xử lý một số nội dung liên quan đến tồn đọng trong cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

1. Thời gian: 01 buổi, vào hồi 14h00p, ngày 07/7/2022 (thứ 5). 

2. Địa điểm: Tại hội trường gác 3, UBND huyện. 

3. Thành phần kính mời: 

 * Ở tỉnh: 

 - Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc, các phó giám đốc và các phòng chuyên môn Văn phòng đăng 

ký đất đai tỉnh. 

- Giám đốc, phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hương 

Khê – Vũ Quang. 

* Ở huyện: 

- Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện; 

- Đ/c Lê Thanh Yên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; 

 - Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Các đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện; 

- Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phòng Tài nguyên và Môi trường. 

* Ở xã, thị trấn: 

- Đ/c Chủ tịch UBND. 

- Công chức Địa chính – Xây dựng. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có báo cáo kết quả làm việc của 

đoàn kiểm tra theo Văn bản số 1876/VPĐKĐĐ –TH ngày 30/6/2022. 

- Giao phòng TN&MT chuẩn bị báo cáo nội dung liên quan đến công tác 

phối hợp trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Đề nghị các đồng chí có mặt đúng thành phần, thời gian, địa điểm./. 
 

Nơi nhận: 

- Thành phần mời; 

- Lưu VT, UBND. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Hữu Long 
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