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     GIẤY MỜI 

Họp chuyên đề xem xét giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị 

trấn Văn Quan - Pắc Kéo, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.54) 

 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề xem xét phương án giá đất cụ thể làm căn cứ 

tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng, cải tạo 

nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

(ĐH.54), cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, 

Tài chính, Cục Thuế tỉnh,  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Tư pháp, 

Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo UBND huyện Văn Quan và các đơn vị liên quan của huyện.   

2. Thời gian: từ 08 giờ 30 phút, ngày 26/7/2021 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Nội dung: xem xét Tờ trình số 245/TTr-STNMT ngày 21/7/2021 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính 

tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng, cải tạo nâng 

cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

(ĐH.54). 

5. Phân công chuẩn bị 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo nội dung 

cuộc họp, trình bày tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến. 

b) Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu gửi kèm theo giấy 

mời này để chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 
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c) Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, công tác lễ tân, cập nhật 

tài liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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