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GIẤY MỜI 

Họp soát xét tiến độ cấp lần đầu, cấp đổi giấy CNQSD đất 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp soát xét tiến độ cấp giấy CNQSD đất 

lần đầu, cấp đổi giấy CNQSD đất đối với một số địa phương trên địa bàn huyện. 

Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 15 phút, thứ Tư, ngày 21/9/2022. 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện. 

Thành phần tham dự, kính mời:  

- Đồng chí Trần Bình Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên (phụ trách cấp đổi các xã dự họp) Phòng Tài 

nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc, cán bộ (thẩm định hồ sơ các xã) Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức Địa chính các xã: Tân Mỹ Hà, 

Sơn Bình, Sơn Trà, Sơn Châu, Sơn Ninh.  

Tổ chức thực hiện:  

- Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ 

báo cáo cụ thể tiến độ cấp giấy CNQSD đất lần đầu, cấp đổi giấy CNQSD đất, 

các trường hợp chưa được cấp đổi, các khó khăn, vướng mắc. Ủy ban nhân dân 

các xã báo cáo kết quả, các tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung liên quan; chuẩn 

bị các điều kiện để phục vụ cuộc họp. 

Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian nêu trên và chấp 

hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu VT. 
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