ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 264 /UBND-TN&MT

Vĩnh Tường, ngày 30 tháng 11 năm 2021

V/v mời họp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: .............................................................................................
.............................................................................................
Thực hiện theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo UBND huyện;
UBND huyện tổ chức hội nghị nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo
thống nhất triển khai thực hiện Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày
04/11/2021 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn huyện và nghe Tổ giúp việc BCĐ báo cáo phương án giải quyết
đối với các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền tại 04 xã: An
Tường, Ngũ Kiên, Bồ Sao, Vĩnh Thịnh; Cụ thể như sau:
Nội dung 1: Thống nhất triển khai thực hiện Quyết định số 61/2021/QĐUBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất trên địa bàn huyện:
1. Thành phần mời:
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Nông
nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND
và UBND, Tư pháp, Thanh tra, Chi cục thống kê, Lao động thương binh & Xã
hội, Giám đốc và các phó Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD công trình;
- Trung tâm VH-TT-TT (dự và đưa tin).
2. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút ngày 01/12/2021 (Sáng
thứ 4).
3. Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 2 UBND huyện Vĩnh Tường.
Nội dung 2: Thống nhất phương án giải quyết đối với các trường hợp
được giao đất không đúng thẩm quyền tại 04 xã: An Tường, Ngũ Kiên, Bồ Sao,
Vĩnh Thịnh:
1. Thành phần mời:
- Các thành viên Ban chỉ đạo xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong
việc quản lý, sử dụng đất tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 29/9/2020;
Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 và Quyết định số 1665/QĐ-UBND
ngày 16/10/2021;
- Chủ tịch UBND, công chức địa chính - XD các xã: An Tường, Ngũ
Kiên, Bồ Sao, Vĩnh Thịnh;
- Trung tâm VH-TT-TT (dự và đưa tin).
2. Thời gian: Từ 09 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 01/12/2021
(Sáng thứ 4).

3. Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 2 UBND huyện Vĩnh Tường.
* Giao nhiệm vụ:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo kết quả tổng hợp các
nội dung thống nhất để triển khai Quyết định 61/2021/QĐ-UBND ngày
04/11/2021 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện;
- Tổ giúp việc BCĐ: Chuẩn bị báo cáo gửi các thành phần tại hội nghị.
- UBND các xã: An Tường, Ngũ Kiên, Bồ Sao, Vĩnh Thịnh photo hồ sơ,
tài liệu liên quan gửi các thành phần tại hội nghị.
- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật
chất phục vụ hội nghị.
UBND huyện đề nghị các thành phần được mời đến dự hội nghị đầy đủ,
đúng thời gian, thành phần và địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.
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