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GIẤY MỜI  
 

Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 

tập huấn các văn bản mới: Nghị định 148 ngày 18/12/2020 của Chính phủ; Quyết 

định 37/2020/QĐ-UBND, ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành 

Quy định một số nội dung của Luật đất đai và các văn bản hướng thuộc thẩm quyền 

của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; ngoài ra tập huấn thêm các 

nội dung tại Quyết định số 3219 ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh về Bộ TTHC 

TNMT áp dụng cấp huyện; Hướng dẫn số 3888/HD-STNMT, ngày 12/11/2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích 

sản xuất nông nghiệp. 

1. Thành phần: Kính mời: 

* Ở tỉnh: 

+ Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 

+ Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc sở: Phòng Đất đai 1, Phòng đất đai 2. 

+ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh. 

 * Ở huyện: 

- Đồng chí Nguyễn Anh Đức - PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- PGĐ và cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Hương Sơn Đức Thọ; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (Mời dự và đưa tin). 

* Ở các xã, thị trấn:  

- Đ/c Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính - Xây dựng. 

(Thành phần ở xã nhờ VP UBND xã tin mời) 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 45 phút, ngày 13/01/2021. 

3. Địa điểm: Hội trường gác II UBND huyện. 

Đề nghị các đại biểu về dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy định./. 

 

Nơi  nhận  
- Như TP mời;   

- Chủ tịch, các PCT UBND (B/c) 

- Văn phòng CU – CQ huyện; 

- Lưu: VT, TNMT.   
 

 

                                                                                     

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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