
UỶ BAN NHÂN DÂN   
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                  

 
Số: 278  /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 08  tháng 8 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Họp xem xét việc tổ chức không thành công cuộc bán đấu giá Quyền sử dụng đất 
đối với 31 ô đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn    

 

 

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, 
Tài chính, Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Trung tâm Đấu giá tài sản và đấu giá viên trực tiếp tham gia 
cuộc đấu giá thuộc Sở Tư pháp. 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kinh tế tổng hợp.  

2. Nội dung 

Báo cáo việc tổ chức không thành công cuộc bán đấu giá Quyền sử dụng đất 
đối với 31 ô đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; xác định 
trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.    

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h30 ngày 09/8/2019 (Thứ Sáu). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Sở Tư pháp báo cáo việc tổ chức không thành công cuộc bán đấu giá Quyền 
sử dụng đất đối với 31 ô đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; 
xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. 

- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.  

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng CV, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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