ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH HÀ

Số: 29 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạch Hà, ngày 18 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Làm việc với xã Thạch Kênh để thống nhất quan điểm xử lý
một số vướng mắc tr n l nh vực quản lý đất đai
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với xã Thạch Kênh để
thống nhất quan điểm xử lý một số vướng mắc tr n l nh v c quản lý đất đai.
1. Thời gian: Vào lúc 14h00 ngày 19/01/2022 (Thứ Tư).
2. Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạch Kênh.
3. Thành phần tham dự, trân trọng thông báo:
* Ở huyện:
- Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì);
- Lãnh đạo và chuy n vi n phụ trách Phòng Tài nguy n và Môi trường;
- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính hoạch inh t và Hạ tầng
Tư pháp Thanh tra;
- Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà.
* Ở xã Thạch Kênh:
- Ban thường vụ Đảng ủy;
- Thường tr c HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ;
- Trư ng Công an;
- Công chức chuy n môn phụ trách các l nh v c: Đất đai; Xây d ng;
Tài chính; Tư pháp; Văn phòng
4. Phân công nhiệm vụ:
- UBND xã Thạch Kênh: Bố trí hội trường; báo cáo về nh ng tồn tại tr n
l nh v c đất đai tại địa phương.
- Các đại biểu nghi n cứu tài liệu họp kèm theo Thông báo.
Đề nghị các thành phần tham gia đầy đủ đúng thời gian và chủ động th c
hiện nghi m túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.
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