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  Số:         /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nghi Xuân, ngày      tháng 7 năm 2021 

 
 

GIẤY MỜI  

Dự họp để thống nhất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn,  

vướng mắc trong giải quyết hồ sơ lĩnh vực Đất đai trên địa bàn 
 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để thống nhất các giải pháp 

nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ lĩnh vực Đất 

đai trên địa bàn. 

Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện (mời Chủ trì); 

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

- Giám đốc và cán bộ, viên chức liên quan Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Hà Tĩnh - Chi nhánh huyện Nghi Xuân; 

- Trưởng các phòng: Nội vụ, Tư pháp; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

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

- Chi cục Trưởng, Chi cục Phó trực tiếp phụ trách lĩnh vực và cán bộ liên 

quan Chi cục Thuế huyện; 

- Giám đốc và viên chức, hợp đồng lao động liên quan trong tiếp nhận hồ 

sơ lĩnh vực Đất đai thuộc Trung tâm Hành chính công huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự và đưa tin). 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h30' ngày 21/7/2021 (chiều thứ Tư). 

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

Giao Chi cục Thuế, phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Hành 

chính công huyện và đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh - Chi 

nhánh huyện Nghi Xuân theo chức năng, thẩm quyền căn cứ Báo cáo số 

393/BC-TNMT, ngày 16/7/2021 của phòng Tài nguyên và Môi trường (gửi 

kèm) chuẩn bị nội dung giải trình tại cuộc họp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ 

để tập trung giải quyết trong thời gian tới. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng 

HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp, đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, địa 

điểm quy định và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 khi tham gia cuộc họp./. 
 

  Nơi nhận:                       
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Chi cục Thuế; VP ĐK Đất đại HT - CN huyện;  

  các phòng:  TN-MT,  VH-TT; TT. HCC (để chuẩn bị); 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Lưu: VT, TNMT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Chương 
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