
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   HUYỆN ĐĂK HÀ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Số:        /GM-UBND                          Đăk Hà, ngày       tháng    năm 2022 

 
GIẤY MỜI 

Họp các ngành để giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy 
CNQSD đất cho các hộ dân tại thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi (Lần 2) 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp với các ngành liên quan để giải quyết 

các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại thôn 
Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi (Lần 2). Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Ngọc Trang, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Mời các thành phần cùng tham dự 
như sau:  

1. Thành phần mời dự: 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Chánh Thanh tra huyện; 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Chi cục Thuế số 2; 

- Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 734; 

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi. 

2. Thời gian: Vào lúc 8 giờ, ngày 17/8/2022 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện. 

4. Công tác chuẩn bị: Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra 
huyện chuẩn bị các nội dung liên quan để báo cáo tại cuộc họp. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị sắp xếp thời gian, tham dự đúng thành phần và 

thời gian quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID 
- 19./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- LĐ, CV VP; 
- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
  

 
 

Nguyễn Phúc Đoan 
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