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Số: 257 /GM-UBND

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Họp xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh
tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án kỳ tháng 7/2020
UBND tỉnh tổ chức họp xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc
đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư kỳ
tháng 7/2020 như sau:
1. Thành phần:
- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây
dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh,
Thanh tra tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn và UBND các huyện: Cao
Lộc, Văn Lãng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập.
2. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 06/8/2020 (thứ Năm).
3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.
4. Phân công chuẩn bị
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
tổng hợp báo cáo của các huyện, thành phố về những khó khăn, vướng mắc; đánh
giá kết quả, sự chuyển biến so với kỳ họp tháng 6/2020 và các nội dung khác có
liên quan; dự kiến, đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trực tiếp
báo cáo tại cuộc họp (Báo cáo số 356/BC-STNMT ngày 24/7/2020);
- Các sở, ngành, cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý
kiến phát biểu theo chức năng, nhiệm vụ.
(Báo cáo số 356/BC-STNMT ngày 24/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi
trường được gửi kèm theo Giấy mời này và được chuẩn bị trên hệ thống máy tính
tại phòng họp).
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh,
các phòng CM, HC-QT, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VQK).
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