
ỦY BAN NHÂNDÂN 

HUYỆN VĨNH LINH 

 

Số:        /GM-UBND    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Vĩnh Linh, ngày      tháng 3  năm 2022 

 

GIẤY MỜI 
 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, Văn phòng HĐND&UBND huyện 

trân trọng kính mời tham dự cuộc họp. 

1. Nội dung: Bàn phương pháp giải quyết vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, 

xử lý hồ sơ ở lĩnh vực đất đai tại Bộ phận TN&TKQ của huyện. 

2. Thành phần: Trân trọng kính mời! 

* Ở tỉnh: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; 

* Ở huyện: 

- Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục thuế khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh; 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh và 

nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.  

3. Thời gian: 14h00 ngày 14/3/2022 (chiều thứ Hai). 

4. Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

5. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện. 

[Ghi chú: 

Các đồng chí tham dự họp tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, 

bệnhCovid-19 (đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách, rửa tay sát khuẩn…) 
 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương sắp xếp công việc tham dự đúng thành 

phần, thời gian để không ảnh hưởng đến công việc chung./. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần;                       

- Lưu VP, VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

 

 

 

Hoàng Thị Phụng 
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