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GIẤY MỜI   

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 449/TB-UBND ngày 
26/9/2018 về thông báo kết luận xử lý kiến nghị của một số hộ dân xã Thiện Kỵ, 
huyện Hữu Lũng liên quan đến đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Bắc 
được UBND tỉnh cho thuê đất, trong đó giao UBND huyện tổ chức xem xét tỷ lệ 
giao khoán đất rừng cho người dân theo quy định. UBND huyện tổ chức cuộc họp 
để có hướng chỉ đạo giải quyết và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

 1. Thành phần mời dự: 

 - Thường trực Huyện ủy; 

 - Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch (KT) UBND huyện; 

- Lãnh đạo Công an huyện; 

- Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc và cán bộ Công ty 
phụ trách; 

- Đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng 
HĐND&UBND huyện; Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã: Hòa Thắng, Tân Thành, Minh Hòa, Đồng Tân, 
Minh Sơn, Đô Lương, Thiện Kỵ và thị trấn Hữu Lũng. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2018 (Thứ 4). 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng trụ sở UBND huyện Hữu Lũng. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Bắc chuẩn bị báo cáo liên quan 
đến tình hình giao khoán đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã, trong đó làm rõ căn 
cứ, tỷ lệ giao khoán đất rừng cho người dân, đánh giá sự phù hợp với thực tế tại 
địa phương. Kiến nghị, đề xuất theo nội dung Văn bản số 449/TB-UBND ngày 
26/9/2018 của UBND tỉnh. 

- UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình giao khoán đất lâm nghiệp tại địa 
phương, phản ánh kiến nghị của nhân dân và đánh giá thực trạng. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./. 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phạm Ngọc Thủy 
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