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GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường  

kiểm tra việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong giao,  

thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn huyện 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về kiểm tra việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý sai 

phạm trong giao, thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn huyện (theo Thông báo 

số 163/TB-STNMT ngày 12/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường).  

Chương trình cụ thể như sau: 

1. Từ 7 giờ 30 đến 09 giờ 20 phút ngày 18/5/2021: 

* Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND, ngày 

02/10/2019 của UBND huyện; 

- Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra, Nội vụ. 

* Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện. 

2. Từ 09 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 18/5/2021: 

* Thành phần, kính mời: 

- Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND, ngày 

02/10/2019 của UBND huyện; 

- Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra, Nội vụ; 

- Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính, Kế toán UBND xã Xuân Giang. 

* Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Xuân Giang (nhờ UBND xã Xuân Giang 

bố trí). 

Uỷ ban nhân dân huyện giao: 

- Các phòng liên quan, Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 

4226/QĐ-UBND, ngày 02/10/2019 của UBND huyện chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, 

tài liệu liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra. 
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- UBND xã Xuân Giang báo cáo tình hình giao, thuê đất trái thẩm quyền 

trên địa bàn, chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan, sổ quỹ tiền mặt từ năm 2010 

đến nay để làm việc với Đoàn kiểm tra. 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp tham dự buổi làm việc đầy đủ, đúng thành 

phần, thời gian và địa điểm quy định./. 

 
Nơi nhận:                       
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên - Môi trường; 

- UBND xã Xuân Giang; 

- Lưu: VT, TNMT; 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Chương 
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