
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM- UBND Hữu Lũng, ngày 29 tháng 11 năm 2021 
 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình xây dựng và triển khai Phương án sử dụng đất  

Các Công ty Lâm nghiệp bàn giao về địa phương 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Giấy mời số 553/GM-STNMT, ngày 

26/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra 

tình hình xây dựng và triển khai Phương án sử dụng đất các Công ty Lâm 

nghiệp bàn giao về địa phương, UBND huyện trân trọng kính mời các thành 

phần đến dự họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và Chuyên viên phụ trách; 

- Đại diện lãnh đạo UBND, công chức địa chính các xã có đất các Công 

ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương (Minh Tiến, Vân Nham, Thị trấn Hữu 

Lũng, Đồng Tân, Thiện Tân, Nhật Tiến, Minh Sơn, Minh Hòa, Hồ Sơn, Tân 

Thành, Hòa Sơn, Hòa Thắng); 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 30/11/2021 (thứ Ba). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, trụ sở nhà 5 tầng UBND huyện. 

 3. Chuẩn bị nội dung  

 UBND các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo tiến độ phối hợp trong công tác 

đo đạc lập bản đồ hiện trạng, tiến độ triển khai phương án sử dụng đất công ty 

lâm nghiệp bàn giao về địa phương; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến 

nghị giải pháp xây dựng triển khai phương án sử dụng đất.  

 Lưu ý: Các thành phần tham dự họp thực hiện nghiêm túc các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19.  

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần dự họp; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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