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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất số liệu kiểm kê đất quốc phòng thuộc khu vực 

 thao trường CZ3 trên địa bàn huyện Chi Lăng  

 Thực hiện Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Trong quá trình tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn 

huyện cho thấy số liệu diện tích một số thửa quốc phòng được tổng hợp từ cấp 

xã, có chênh lệch với số liệu do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp kiểm kê 

chuyên đề đất quốc phòng, cụ thể đối với khu vực thao trường CZ3 trên địa bàn 

các xã: Nhân Lý, Bắc Thủy và Vân Thủy. 

Để thống nhất số liệu kiểm kê đất đai đất quốc phòng trên địa bàn huyện, 

UBND huyện trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị có liên quan như sau: 

1. Thành phần 

 - Lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên môn của Sư đoàn 3 Quân khu I;  

 - Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

 - Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Lãnh đạo UBND các xã: Bắc Thủy, Nhân Lý, Vân Thủy và Công chức 

địa chính phụ trách quản lý đất đai; 

- Công ty cổ phần Tư vấn phát triển và Đầu tư Phương Minh (Đơn vị tư vấn 

thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019).  

 2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 03/9/2020 (thứ Năm). 

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

 UBND huyện trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đầy đủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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