CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH HÀ TĨNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 52

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

/GM-STNMT

GIẤY MỜI
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về thẩm định, phê duyệt kế
hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài nguyên và
Môi trường tổ chức làm việc với các đơn vị để rà soát danh mục các công trình
dự án đưa vào thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện,
thị xã, thành phố.
1. Thành phần tham dự kính mời:
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Đại diện Lãnh đạo Sở (Mời chủ trì);
Trưởng phòng và các chuyên viên phụ trách phòng Đất đai 2; đại diện phòng
Đất đai 1;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã: Đại diện lãnh đạo, Trưởng phòng
Tài nguyên và Môi trường;
- Đại diện các đơn vị tư vấn lập Kế hoạch dụng đất 2022 (Do UBND các
huyện, thành phố, thị xã tin mời);
2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 21/01/2022 (Thứ Sáu).
3. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị báo cáo: kết quả
thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (số lượng danh mục công trình dự án
đã thực hiện, số lượng danh mục công trình dự án được duyệt); danh mục các
công trình dự án đưa vào sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Giao Phòng Đất đai 2 tổng hợp ý kiến thẩm định sơ bộ gửi UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu dự họp trước 11giờ ngày 20/01/2022.
Kính đề nghị các thành phần tham gia đầy đủ, đúng thời gian; chấp hành
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- UBND tỉnh (Để b/c);
- GĐ, PGĐ Sở phụ trách (để b/c);
- Văn phòng Sở (p/h);
- Lưu: VT, ĐĐ2.
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