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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 127/GM-UBND 
 

  Văn Quan, ngày 09 tháng 8 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng  

chuyên ngành theo vị trí việc làm năm 2019 

  
 Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-STNMT ngày 01/3/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường (TN&MT) về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên 

ngành theo vị trí việc làm năm 2019. Giấy mời số 413/GM-STNMT ngày 05 tháng 

8 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường giấy mời Dự lớp bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm năm 2019. 

 UBND huyện trân trọng kính mời các đại biểu đến dự lớp bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng chuyên ngành.  

I. Thành phần. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng TN&MT huyện;  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đất đai và cán bộ công chức địa chính 

các xã, thị trấn; cán bộ công chức địa chính dự tập huấn (mang theo máy tính xách 

tay để hướng dẫn thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính); 

II. Nội dung, thời gian, địa điểm:  

1. Nội dung:  

- Nội dung một: Hướng dẫn thực hiện, tháo gỡ các vướng mắc trong quá 

trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai; thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; Tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường, trên cơ sở ý kiến 

kiến nghị từ cơ sở đề xuất (*); 

- Nội dung hai: Hướng dẫn thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu địa 

chính (**), thao tác trên máy tính xách tay; 

2. Thời gian: Tổ chức tập huấn 02 ngày  ngày 10,11 tháng 8 năm 2019   

(Thứ 7, Chủ nhật) buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00.     

Cụ thể: 

- Ngày 10/8/2019 (thứ Bẩy): Triển khai nội dung một (*); 

- Ngày 11/8/2019 (Chủ Nhật): Triển khai nội dung hai (**); thành phần tập 

huấn: Riêng cán bộ công chức địa chính. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Bình Gia. 
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4. Kinh phí: Công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng tự túc về kinh 

phí ăn, nghỉ, đi lại, do cơ quan, đơn vị cử đi tập huấn chi trả theo quy định. 

 Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở TNMT tỉnh (B/c) 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

                             (Đã ký) 

 

 

 

 Triệu Đức Dũng 
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Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng  

chuyên ngành theo vị trí việc làm năm 2019 
 

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú 

Thứ 

bảy 

10/8/2

019 

- 7h30-8h00 

-  8h00-8h15 

- Tiếp đón đại biểu; 

- Khai mạc Chương trình 

Hội 

trường 

UBND 

huyện 

Bình Gia  

(Cụm 1: 

Bắc Sơn 

- Bình 

Gia - 

Văn 

Quan) 

- VP Sở; 

- Lãnh đạo Sở 

TN&MT 

- 8h15-09h45 

Hướng dẫn thực hiện, tháo gỡ 

các vướng mắc trong quá trình 

thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về đất đai. 

- Phòng QLĐĐ; 

- Văn phòng 

ĐKĐĐ; 

09h45-10h00 Nghỉ giải lao   

- 10h-11h30 

Hướng dẫn giải quyết vướng 

mắc trong quá trình thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về 

Tài nguyên nước và khoáng 

sản. 

- Phòng Tài 

nguyên nước và 

Khoáng sản. 

14h00-17h00 

- Hướng dẫn công tác thanh tra, 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo; 

- Công tác Bảo vệ môi trường. 

- Thanh tra Sở; 

- Chi cục Bảo 

vệ môi trường. 

Chủ 

nhật  

11/8/2

019 

8h00-11h30 

Hướng dẫn thực hiện cập nhật, 

vận hành, khai thác cơ sở dữ 

liệu địa chính.  

- Trung tâm 

CNTT (Chia Tổ 

hướng dẫn thực 

hiện theo 

huyện)   

(Thành phần tập 

huấn: Cán bộ 

công chức địa 

chính xã, thị 

trấn) 

14h00-17h00 

Hướng dẫn thực hiện cập nhật, 

vận hành, khai thác cơ sở dữ 

liệu địa chính. 

 


