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 GIẤY MỜI  

Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

 
 

Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tổ chức  

họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2020 cấp huyện. 

1. Thành phần trân trọng kính mời: 

- Các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện (theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh) và 

Tổ giúp việc theo Quyết định số 563/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường;  

- Đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và 

Trưởng các phòng chuyên môn liên quan (do huyện, thành phố, thị xã mời); 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính và 

cán bộ trực tiếp phụ trách. 

2. Địa điểm và thời gian: Theo lịch thẩm định kèm theo. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin gửi các thành viên Hội đồng thẩm định 

Biểu danh mục công trình dự án kèm theo Giấy mời này và tài liệu được đăng tải 

tại website của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ 

http://sotnmt.hatinh.gov.vn mục Tài liệu họp. 

Kính đề nghị các thành viên Hội đồng khai thác, nghiên cứu tài liệu, có ý 

kiến bằng văn bản và góp ý trực tiếp tại cuộc họp.  

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Đơn vị tư vấn rà 

soát kỹ các công trình, dự án, chủ trương đầu tư và nhu cầu kế hoạch sử dụng đất 

để lập kế hoạch sử dụng đất phù hợp, sát thực tế, có tính khả thi, tránh tình trạng 

vừa thẩm định phê duyệt lại bổ sung, thay đổi, đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và 

báo cáo trực tiếp tại cuộc họp. 

Đề nghị các thành viên Hội đồng, các thành phần mời tham gia đầy đủ, đúng  

thời gian./. 
 

Nơi nhận:                                                                        

- Như thành phần mời;  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Văn phòng Sở (để p/h);                                                                                            

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: VT, ĐĐ2, LVA.                                                                            

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         PHÓ CHỦ TỊCH HĐTĐ              

 

 
 

 
Trần Hữu Khanh 

           (PGĐ. Sở Tài nguyên và Môi trường) 

http://sotnmt.hatinh.gov.vn/


 

LỊCH HỌP THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (BỔ SUNG) NĂM 2020 CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Giấy mời số         /GM-STNMT ngày 19/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 
 

TT Đơn vị  Thời gian Thành phần Địa điểm Hồ sơ tài liệu 

1 TP. Hà Tĩnh  

Từ 14h15 ngày 21/8/2020 

 

- Các thành viên Hội đồng thẩm 

định;  

- Các thành viên Tổ giúp việc; 

- Lãnh đạo UBND huyện, thành 

phố, thị xã và Trưởng các phòng 

chuyên môn liên quan; 

- Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ 

đất và Kỹ thuật địa chính. 

 

 

 

Hội trường 

tầng 5, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt 

(bổ sung) Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020 cấp huyện; 

2. Biểu số liệu Kế hoạch sử 

dụng đất (bổ sung) năm 2020 

cấp huyện. 

 

2 TX. Hồng Lĩnh  

3 H. Đức Thọ  

4 H. Hương Sơn 

Từ 15h45 ngày 21/8/2020 5 H. Thạch Hà 

6 H. Can Lộc 

7 TX. Kỳ Anh  

Từ 14h15 ngày 24/8/2020 8 H. Vũ Quang 

9 H. Cẩm Xuyên  

10 H. Hương Khê  

 

Từ 15h45 ngày 24/8/2020 
11 H. Kỳ Anh  

12 H. Nghi Xuân 

13 H. Lộc Hà 
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