ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 220/UBND-TN&MT
V/v mời họp

Vĩnh Tường, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã Tân Tiến;
- Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên & MT, Thanh tra
huyện, Tư pháp, Kinh tế & HT, Công an huyện, Ban Chỉ huy
quân sự huyện, Trung tâm VH-TT-TT;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến.
Nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm đất đai mới phát sinh trên địa bàn xã Tân
Tiến đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; Chủ tịch UBND huyện nghe
UBND xã Tân Tiến báo cáo kế hoạch chi tiết tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh
và tái vi phạm năm 2020 và năm 2021; thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
1. Thành phần mời:
- Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện;
- Đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã Tân Tiến;
- Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên & MT, Thanh tra huyện, Tư pháp,
Kinh tế & HT, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, xã Tân Tiến;
- Trung tâm VH-TT-TT dự và đưa tin.
2. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 22/10/2021 (thứ 6).
3. Địa điểm: phòng họp số 2, tầng 3 UBND huyện Vĩnh Tường.
* Giao nhiệm vụ: Giao UBND xã Tân Tiến xây dựng kế hoạch chi tiết tổ
chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm mới phát sinh và tái vi phạm
năm 2020 và năm 2021 (lưu ý kèm theo danh sách chi tiết đến từng hộ, thể hiện
rõ quy mô, diện tích, hiện trạng công trình vi phạm, số lượng tài sản trên phần
diện tích vi phạm và chuẩn bị sơ đồ tổng thể vị trí của các trường hợp vi phạm)
và gửi các thành phần tại 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 kính gửi;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.
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