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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 240/TB-UBND 

ngày 30/6/2022 về Kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghỉ Ủy 

viên UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2022.  

Để hoàn thiện nội dung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện trước khi trình HĐND huyện và trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện tổ chức cuộc họp: 

 1. Thành phần: 

 - Lãnh đạo UBND huyện - Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì làm việc. 

- Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp và PTNT; Kinh tế - Hạ tầng; Văn hóa- 

Thông tin. 

- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án và PTQĐ. 

- Lãnh đạo, Công chức địa chính UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm.(do thời 

gian gấp rút trùng lịch 02 lịch họp của UBND huyện do đó đề nghị UBND các xã, 

thị trấn cử cấp Lãnh đạo cấp phó tham dự cần nghiên cứu thống nhất các nội dung 

đã cập nhật đề xuất, thống nhất trong thời gian qua và một số nội dung bổ sung 

theo danh mục công trình, dự án và ban đồ quy hoạch sử dụng đất đấn năm 2030 

gửi đính kèm để có ý kiến và thống nhất tại hội nghị) 

- Đơn vị tư vấn Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên - Môi trường & Trắc địa. 

 2. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 05/7/2022 (thứ 3). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường lớn UBND huyện. 

 4. Nội dung: Thống nhất một số nội dung liên quan đến Quy hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện. 

Có danh mục chỉ tiêu, danh mục công trình, dự án và bản đồ quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 kèm theo; Tài liệu được đăng trên trang Thông tin điện tử 

của huyện. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu cho ý kiến tại cuộc họp, UBND huyện 

không phát tài liệu tại cuộc họp. 

Đây là nội dung quan trọng, đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các hồ sơ 

có liên quan theo nội dung làm việc và tham gia đúng thời gian, địa điểm nêu 

trên./.  

Nơi nhận:              
- Như trên;                               

- CT. các PCT UBND huyện;                                            

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện (đăng tài liệu);  

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Thành Viên 
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