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GIẤY MỜI 

Họp chuẩn bị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

 trên địa bàn huyện Văn Lãng 

 

Thực hiện Chương trình số 219/CT-ĐGS ngày 27/4/2018 của Đoàn giám 

sát HĐND tỉnh Lạng Sơn, về việc giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện tổ chức cuộc họp về việc báo 

cáo giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Văn 

lãng, với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Phòng GD và ĐT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Y 

tế huyện; 

- Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách giá tài sản Phòng TC- KH 

huyện; 

- Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) UBND xã, thị trấn, cán bộ địa chính các 

xã, thị trấn. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 05/6/2018 (Thứ ba) 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà B UBND huyện. 

4. Giao các đơn vị chuẩn bị:  

- Phòng GD&ĐT, Trung tâm y tế, UBND các xã, thị trấn: Báo cáo tình 

hình quản lý, sử dụng tài sản công, rà soát, tổng hợp số liệu theo biểu chi tiết 

đính kèm.  

- Ngoài ra căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, để hoàn chỉnh 

báo cáo chung của UBND huyện về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên 

địa bàn, UBND huyện đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: Tổng 

hợp, báo cáo về các văn bản tham mưu cho UBND huyện ban hành. Tình hình 

thực hiện thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực nhà, đất công. 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 2, Quyết định số 237/QĐ-

UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 

cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

Nhà nước thuộc tỉnh quản lý. Đánh giá về tài sản là đất công chưa giao các đơn 

vị quản lý theo yêu cầu tại Mục I, Phụ lục số 01 Kèm theo Chương trình số 

219/Ctr-ĐGS. 
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Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian và địa điểm 

trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tám 
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