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GIẤY MỜI  

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1350/UBND-KT1 

ngày 12/3/2021 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh, bổ sung 

bảng giá đất năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm phát 

triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính xây dựng hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh 

điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2020. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường tổ 

chức buổi làm việc để lấy ý kiến góp ý đối với Báo cáo thuyết minh điều chỉnh 

bảng giá đất. 

1. Thành phần kính mời: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Đ/c Hò Huy Thành - Giám đốc Sở (mời 

chủ trì), Phòng Đất đai 1, Phòng Đất đai 2.  

- Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách và cán bộ chuyên môn Trung tâm phát 

triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính. 

- Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh. 

- Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn liên quan của các Sở, ngành: Tài 

chính, Tư pháp, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, 

Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đề nghị các Sở, ngành ưu tiên cử 

cán bộ nằm trong Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và các cán bộ đã tham gia 

Đoàn công tác đi khảo sát nghiên cứu Bảng giá đất tại các khu, cụm công nghiệp 

ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế).  

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn UBND các huyện, thành phố, 

thị xã. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ lúc 14 giờ, ngày 14/4/2021. 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 5 - Sở Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ: Số 

12A, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh (Giao Văn phòng Sở bố trí phòng 

làm việc). 

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính chủ động liên hệ 

với đại diện các Sở, ngành, địa phương liên quan trên để gửi tài liệu làm việc 

trước 08 giờ 30 ngày 14/4/2021 để các đại biểu biết nghiên cứu.  



Đây là nhiệm vụ UBND tỉnh giao rất quan trọng, thời gian trình HĐND 

tỉnh ban hành dự kiến tại kỳ họp gần nhất (khoảng ngày 22 - 24/4/2021), vì vậy, 

kính đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ, tạo sự đồng thuận cao để hoàn thiện 

Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung theo đúng thời gian quy định./.    
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;   
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c PGĐ Sở phụ trách; 

- Văn phòng Sở (để p/h); 

- Lưu: VT, ĐĐ1, PCQ. 
 

TL. GIÁM ĐỐC 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 
 

   

 

  Nguyễn Việt Hà 
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