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GIẤY MỜI 

 Xem xét vụ việc của Hoàng Thị Bình, Thôn Mai thành, xã Mai pha,  

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn    

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch 

UBND huyện về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Hoàng Thị Bình và một 

số hộ dân trú tại thôn Bản Chắt, thôn Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình Lập. 

UBND huyện tổ chức làm việc với các nội dung cụ thể như sau: 

 1. Thành phần:  

 - Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Đ/c Hoàng Thanh Đạm); 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban Tiếp công dân; Hạt Kiểm lâm; Thanh tra; Chi 

nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; Công an. 

- Đồng chí Chủ tịch và công chức địa chính UBND xã Bính Xá (trường hợp 

đặc biệt mới được ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND xã tham gia); 

2.Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 16/5/2019 (thứ Năm) 

 - Địa điểm: Tại Tầng 2, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đình Lập. 

 3. Chuẩn bị:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan tham mưu chuẩn bị tài liệu liên quan đến các nội dung vụ việc. 

- Tổ công tác theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 04/6/2018,              

báo cáo kết quả kiểm tra rà soát lại toàn bộ nội dung liên quan đến đất đai và tài 

sản gắn liền với đất (cây lâm nghiệp) tại xã Bính Xá của hộ bà Hoàng Thị Bình. 

- Công an huyện báo tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác an ninh 

trật tự liên quan đến vụ việc.  

- Hạt Kiểm lâm huyện báo cáo kết quả kiểm tra rà soát tình hình khai thác 

nhựa thông trái phép trên diện tích đất tranh chấp tại thôn Bản Chắt, xã Bính Xá. 

 Nhận được giấy mời này, yêu cầu các đồng chí đến dự đúng thành phần, 

thời gian, địa điểm trên./. 
[ơ  

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lưu: VT. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
                               

Trần Huy Hoàn 
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