
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 
 

Số:          /GM-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Lai Châu, ngày       tháng      năm 2020 

 

GIẤY MỜI HỌP 

Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giao đất, 

cho thuê đất và góp đất trồng cao su trên địa bàn tỉnh  

 
 

 

Kính gửi: …………................................................................................ 

               ........…………………………………………………………….. 
 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất và góp đất trồng cao su trên địa bàn 

tỉnh , UBND tỉnh kính mời các đồng chí dự họp. 

 1. Thành phần 

- Chủ trì: Đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

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

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện: Sìn Hồ, Nậm 

Nhùn, Phong Thổ, Than Uyên. 

- Giám đốc: Công ty CP cao su Lai Châu, Công ty CP cao su Lai Châu II. 

- Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo và Chuyên viên theo dõi lĩnh vực. 

2. Nội dung 

- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất và góp đất 

trồng cao su trên địa bàn tỉnh. 

- Thống nhất giải quyết một số vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường 

giải phóng mặt bằng dự án: Trụ sở Công an huyện Sìn Hồ, Chợ thị trấn Sìn Hồ. 

(Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sìn Hồ theo chức năng, 

nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo, tài liệu cuộc họp). 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 15h 00’ ngày 15/10/2020.   

- Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 3, nhà B, Trung tâm HCCT tỉnh. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính mời các đồng 

chí tham dự đúng thời gian, thành phần./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- U1, U4, V, CB, QT; 

- Lưu: VT, Kt4. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Trần Cao Sơn 



 


		2020-10-14T09:01:54+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-10-14T09:08:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-10-14T09:08:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-10-14T09:08:53+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-10-14T09:09:09+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




