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GIẤY MỜI
Họp chuyên đề xem xét dự thảo văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về điều
chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐCP đối với 04 khu đất quốc phòng trên địa bàn huyện Chi Lăng và Báo cáo
của Sở Tài chính về việc rà soát và đề xuất xử lý Quyết định số 1105/QĐUBND ngày 13/6/2020 của UBND tỉnh theo ý kiến của Bộ Tài chính
Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2020, đồng chí Đoàn Thu Hà,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề với nội dung cụ thể như sau:
I. Nội dung 1: xem xét dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư lệnh
Quân khu 1 về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị
định số 167/2017/NĐ-CP đối với 04 khu đất quốc phòng trên địa bàn huyện Chi
Lăng (Sở Tài chính trình).
1. Thành phần
- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tài chính,
Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng.
2. Thời gian: từ 8 giờ 00, ngày 02/12/2020 (thứ Tư).
II. Nội dung 2: xem xét Báo cáo số 512/BC-STC ngày 20/11/2020 của
Sở Tài chính về việc rà soát và đề xuất xử lý Quyết định số 1105/QĐ-UBND
ngày 13/6/2020 của UBND tỉnh theo ý kiến của Bộ Tài chính.
1. Thành phần
- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,
Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.
2. Thời gian: từ 9 giờ 30, ngày 02/12/2020 (thứ Tư).
III. Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.
IV. Phân công chuẩn bị
1. Sở Tài chính chủ trì chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo tại cuộc họp.
2. Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến
phát biểu tại cuộc họp (tài liệu, nội dung họp gửi kèm theo Giấy mời này đồng
thời sẽ cập nhật trên hệ thống máy tính tại phòng họp).

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh,
các phòng CM, Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KT(NTA).
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