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   Chi Lăng, ngày 02 tháng 10 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện 
về Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chi Lăng. UBND huyện 
trân trọng kính mời các thành phần dự làm việc như sau: 

I. Thành phần  

1. Lãnh đạo UBND huyện; 

2. Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

3. Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp;  

4. Giám đốc các đơn vị: Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng huyện; Trung 
tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Điện 
lực Chi Lăng; 

5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. 

II. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2019 (thứ năm). 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Chi Lăng. 

III. Nội dung:  

Xem xét thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 
huyện Chi Lăng. 

IV. Công tác chuẩn bị 

- Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi 
file số kèm theo Công văn số 124/TNMT ngày 24/9/2019, đề nghị các đại biểu 
chủ động in ấn.  

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ 
chức cuộc họp. 

UBND huyện Chi Lăng kính mời các thành phần tham dự cuộc họp đúng 
thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Nguyễn Hùng Mạnh 
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