
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 
 

Số:           /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ngọc Hồi, ngày        tháng        năm  2022 

 

GIẤY MỜI 
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đất đai và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng dự thảo Kế 

hoach sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện. 

Để Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, 

phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND huyện mời tham gia hội thảo 

với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:  

1. Thành phần 

- Kính mời Thường trực Huyện ủy; 

- Kính mời Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (không phải là ủy viên 

UBND huyện); 

 - Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; 

- Lãnh đạo các đoàn thể huyện (Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Huyện 

đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động); 

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi; 

- Lãnh đạo BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; 

- Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV 732; 

- Lãnh đạo Ban trồng rừng NLG Miền Nam huyện Ngọc Hồi; 

- Lãnh đạo Nông trường cao su thị trấn Plei Kần; 

- Lãnh đạo Nông trường cao su Dục Nông; 

- Lãnh đạo Chi cục thống kê Đăk Glei-Ngọc Hồi; 



 

 2. Thời gian: Vào lúc 08h00, ngày 15 tháng 11 năm 2022 (Thứ 3). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường chung huyện 

4. Chuẩn bị nội dung:  

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội 

dung dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi để 

phục vụ Hội nghị. 

*Ghi chú: 

- Đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện các biện pháp bảo đảm yêu cầu phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị. 

Ủy ban nhân dân huyện kính mời các cơ quan, đơn vị tham dự đúng thành 

phần và thời gian./. 

Nơi nhận:                                
- CT UBND huyện (b/c); 

- Như thành phần;     
- Lưu: VT, TH. 

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 
 
 

Phan Thanh Tùng 
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