
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Số:         /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét tiến độ thực hiện Dự án đo đạc Bản đồ địa chính  

trên địa bàn 08 phường, xã  
  

 

 

Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức họp xem xét 

tiến độ thực hiện Dự án đo đạc Bản đồ địa chính trên địa bàn 08 phường, xã với 

thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

 I. THÀNH PHẦN: 

 - Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Đ/c Dương Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì; 

- Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố; 

- Lãnh đạo và Cán bộ địa chính 08 phường, xã; 

- Đơn vị tư vấn giám sát và Đơn vị đo đạc cấp GCNQSD đất (Phòng 

TNMT mời); 

II. THỜI GIAN: 08 giờ 00 phút, ngày 03/6/2022 (Thứ Sáu).  

 III. ĐỊA ĐIỂM: Tại phòng họp trực tuyến, Trụ sở HĐND - UBND thành 

phố Lạng Sơn. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, 

tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp (gửi báo cáo chậm nhất 14h00 ngày 

02/6/2022 cho các thành phần tham dự để nghiên cứu) 

Trân trọng kính mời các thành phần đến đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP, QTM; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
Hoàng Quân 

 


		2022-06-01T09:59:58+0700


		2022-06-01T09:59:59+0700


		2022-06-01T10:00:00+0700


		2022-06-01T10:00:07+0700




