ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 78/GM-UBND

Văn Quan, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kiểm tra kết quả thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019
Thực hiện Thông báo số 157/TB-STNMT ngày 17/6/2020 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về lịch kiểm tra kết quả thực hiện kiểm kê
đất đai năm 2019 tại các huyện, thành phố (đợt 3).
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời:
1. Thành phần
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện;
- Công ty TNHH Tin học Đông Phú (đơn vị tư vấn).
2. Nội dung

- Kiểm tra công tác tổng hợp số liệu cấp huyện, cấp xã;
- Kiểm tra bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện, việc xây dựng
báo cáo thuyết minh, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng
sử dụng đất;
- Đối chiếu kiểm tra ngoại nghiệp cấp xã;
- Trao đổi, thảo luận, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai thực hiện.
3. Thời gian, địa điểm: 02 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 22/6/2020
đến ngày 23/6/2020. Tại phòng họp tầng II, trụ sở UBND huyện Văn Quan.
4. Tổ chức thực hiện
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị
tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra.
Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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