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GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn Kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh 

 

Thực hiện Thông báo số 135/TB-ĐKT ngày 21/9/2020 của Đoàn Kiểm tra 

liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra tình hình thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, UBND 

huyện mời các thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Tài 

nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng.  

- Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp; 

 - Chủ tịch UBND và công chức Địa chính – Xây dựng các xã, thị trấn: Đồng 

Mỏ, Bằng Hữu, Lâm Sơn, Mai Sao, Vân Thủy. 

 2. Thời gian: 

 - Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 06/10/2020 (Thứ ba) 

          - Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 07/10/2020 (Thứ tư). 

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

 4. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Tư pháp chuẩn bị dự thảo báo cáo của UBND huyện, hồ sơ, tài liệu 

phục vụ Đoàn kiểm liên ngành UBND tỉnh Lạng Sơn theo Thông báo số 135/TB-

ĐKT ngày 21/9/2020 của Đoàn Kiểm tra liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị địa điểm làm việc và các 

điều kiện cần thiết khác để phục vụ hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra. 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị các nội dung liên quan để trả lời, giải trình 

các vấn đề khi được Đoàn kiểm tra yêu cầu. 

Đề nghị các thành phần được mời có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu 

trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
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