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GIẤY MỜI 

Họp kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đình Lập 
 
 

 

Thực hiện Thông báo số 33/TB-BCĐ ngày 10/02/2020 của BCĐ Kiểm kê đất 

đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lạng Sơn về thông báo lịch 

kiểm tra, tiến độ và kết quả thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 tại các huyện, thành 

phố. BCĐ Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đình 

Lập tổ chức họp kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019, 

như sau: 

1. Thành phần 

- Đoàn kiểm tra: Thành viên BCĐ và các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc 

BCĐ Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lạng Sơn. 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần trắc địa bản đồ và môi trường Sông Tô; 

- Chủ tịch UBND và Công chức địa chính các xã, thị trấn: thị trấn Đình Lập, 

xã Đình Lập, xã Kiên Mộc, xã Cường Lợi. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 12/02/2020. 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

4. Nội dung:  

- Kiểm tra công tác tổ chức triển khai, tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất 

đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện; 

- Kiểm tra nội dung, phương pháp thực hiện và sản phẩm kiểm kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp xã; 

- Trao đổi, thảo luận, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

Đề nghị các thành phần có mặt dự họp đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần; 

- UBND huyện (b/c); 

- Thành viên BCĐ KKĐĐ huyện;  

- Lưu: VT.  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 
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