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Số: 124 /GM-UBND Đình Lập, ngày 08 tháng 8 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành 

Theo vị trí việc làm năm 2019 

               

  Căn cứ giấy mời số 413/GM- STNMT ngày 05/8/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

chuyên ngành theo vị trí việc làm năm 2019. UBND huyện Đình Lập mời các 

thành phần tham dự như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (phụ trách lĩnh vực tài 

nguyên môi trường); công chức địa chính phụ trách lĩnh vực đất đai các xã, thị 

trấn (công chức địa chính các xã, thị trấn mang theo máy tính xách tay để hướng 

dẫn thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính). 

2. Nội dung: 

- Nội dung 1: Hướng dẫn thực hiện, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; Tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường, trên cơ sở ý kiến kiến nghị 

từ cơ sở đề xuất. 

- Nội dung 2: Hướng dẫn thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu địa 

chính, thao tác trên máy tính xách tay. 

3. Thời gian: Tổ chức 02 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 11/8/2019 

(Chủ nhật), buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 14h đến 17h00. 

4. Địa điểm: Tại Hội trường Văn phòng HĐND và UBND huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Trân trọng kính mời thành phần dự họp./.  
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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