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U'( BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc

S2l3 /GM-UBND

Ba Chê, ngày 10 tháng 9 näm 2021

GIAY MI

Thtira 1nh UBND huyn, Van phông HDND và UBND huyn trân tr9ng
kInh m&i các dai biu tham dir cuc h9p trirc tuyn do dng chI Pham' Van
Thành, Phó Chü tjch UBND tinh chü trI, cii th nhu sau:
1. Ni dung: Nghe tin d báo cáo v& phi.rcing an phân bô và khoanh vüng
dt dai cp tinh theo ni dung Cong din s 1110/CD-TTg ngày 3 1/8/2021 cüa
Thu tixàng Chinh phü "Cong din v vic hóàn thành xây drng phiicing an phân
b vâ khoanh vüng d.t dai trong quy hoach tinh".
2. Thôi gian: Tr 14h00' ngày 11/9/2021 (Thfr 7).
3. Da diem: Phông hçp Ban Thtthng viii Huyn üy.
4. Thành phIn mot:
- D/c KhiCu Anh 'lii, Phó Chü tjch UBNI) huyn (kInh
diem ccu,);

111(31

dy và chii frI

- Lãnh dao các Ca quan, don vj: Tài nguyen và Môi trizng, Nông nghip và
PTNT, Tài chinh - K hoach, Kinh tê - Ha t.ng, Ban Quán 1 dr an DTXD.
5. Uy ban nhân dan huyn giao: Phông Tài nguyen và Môi tru'ng chu.n
bj tài 1iu, báo cáo phvc vi cuc h9p./.
No'inhin:
- CT, các PCT UBND huyn (B/c);
- Nhu thành phân mdi;
- VO, VI, CV-NVVP (T/h);
- Li.ru: VT.

TL. UY BAN NHAN DAN
VAN PHONG

Nguyn Thanh Tam

U' BAN NHAN DAN
TINII QUANG N1NH
S&

?'f

/GM-UBND

CQNG HOA xA HQI cirn NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc.
Quáng Ninh, ngày tZ1 tháng 9 nám 2021.
GIAY MOI

Thia inh Uy ban than dan tinh, Van phông UBND tinh trãn trçng kmnh m&i
cac dong chi den diz cuçc hçp.
1- Ni dung: Ngbe tin d báo cáo v phtzang an phãn bt và khoanh vüng
dat dai cap tinh theo ni dung Cong din so 1110/CD4Tg ngày 3 1/8/2021 cCia
Thñ tir&ng Chinh phü "Cong din v vic hoàn thành xay dirng phtrcing an phán bô
và khoanh vüng dat dai trong quy hoach tinh".
2-Thành phndirhçp:
- Dng chi: Ph?m Van Thãnh - Phô chñ tjch UBND tinh (Kinh m,i ch tiI).
- Lath do các So, ngành: Van phOng UBND tinh, Tài nguyen a Môi
tn.thng, K hoch vâ Dâu tu, Ban quãn 1 khu kinh tê Qtthng Ninh; Cong thuang;
Xây dimg, Giao thông 4n tâi, Nông nghiip và Phát trin nông thôn; Bô chi huy
Quàn sr tinh.
- Lath do UBND các dja phl.roTig (dr hçp tryc tuyn qua các diem câu ti
dia phirang).
3- Thèi gian: 08 giO 30 phit, ngày 13 tháng 9 nàm 2021 (thu 2).
4- Da dim: Hçp ti phông hp Uy ban nhãn dan tinh.
5-Uy ban uhan dan tinh giao:
- SO Tãi nguyen và Môi trtr&ng chun bj các ni dung có lien quan d báo
cáo ti cuc hp (cac ni dung do dan vj mInh duçic giao ph trách).
- SO K ho?ch và Du Ui báo cáo tin d vic 1p Quy hoch tinh, trong do
$p trung báo cáo tin do hoàn thãnh các tai 1iu, so 1iu theo clii do cüa UBND
tinh tai Van bàn s 5727/UBND-QLDE)3 ngày 23/8/2021 ciia UBND tinh.
- Các SO, ngânh, UBND các huyn, thi xã, thành ph chu.n bj các kien
tham gia phát biu tji cuOc hop.
Thira 1nh UBND tinh, Van phOng UBND tinh kmnh mm các dng chi tham
du hp dáng giO, d cuc hop dt kt qua.!.
Ncniihbs:
TL. U' BAN NIIAN DAN
- Nhix thành phAn d,r hçp;
KT. CHANH VAN PHONG
- CT, P1, P4 (B/c);
PHÔCHANH VAN PHONG
- VO, Vi;
- QLDDI-3, NLN3, XDI-5, QH1-3;
- LLru VT, QLDD3;
03 bàn - GMO9.

Nguyn J{uy Thäng

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM
Dc Ip - Tr do - Hanh phüc.

U BAN NHAN DAN
TiM! QUANG NINH
IUBND-QLDD3
V vic thay di thôi gian hQp cüa giãy
m&i so 714/GM-UBND ngày 9/9/2021
ciia UBND tinh

Kinb gfri:

Quang Ninh, ngày-16 tháng 9 nãm 2021.

Các S&, ngành: Van phông UBND tinh; Tài
nguyen và Môi tnrông, Kê hoch và Dâu tix, Cong
thi.rang, Xây dim, Giao thông vn tãi, Nông
ngip va Phát triên nông thôn; Ban quãn 1 khu
kinh te Quàng Ninh; B chi huy Quãn sir tinh;
- UBND các dja phuang.

Ngày 09/9/2021, UBND tinh dà ban hânh Giy miii s 714/GM-UBND
ngày 09/9/202 1 miii các dông chI và các Si, ban, ngânh dir h9p ni dung: Nghe
tin di báo cáo v phucing an phãn b và khoanh yang dat dai cap tinh theo ni
dung Cong din so 1110/CD-TFg ngãy 31/8/2021 ciXa Thu ttrâng Chinh phU
"Cong din v vic hoàn thành xây dmg phucmg an phán bO và khoanh yang dat
dai trong quy hoach tinh"; th&i gian hop vào hôi: 08 gi& 30 phzt, ngà-y 13 tháng
9 nám 2021 (th& 2). Do có 1ch cong tác thay dôi dt xuât, nén cuc h9p diéu
chinh lai th&i gian niur sau:
Tbôi gian: 14 gi& 00 phát ngày 11 tháng 9 nãm 2021 (thü by).
Các nói dung khác /thóng ihay di so v67 n$i dung Giäy mài 5 714/GMUBND ngày 09/9/202 1 cáa UBND tinh.
ThCia lenh U' ban thin dan tinh, Van phông UBND tinh kInh môi càc So, ban
ngành, UBND các dja phuang dtr hçp dy dii, dung gii d cuOc h9p dat kt quãl.
Nqinhin:
- Nhu kmnh gCri;
- CT, Ri, P4 (B/c);
- VO, Vi, QHI-3, XDI-5;
- Ltru VT, QLDD1-3;
03 bàn, CVIO

TL. U BAN NHAN DAN
KT.
i H VAN PHONG
VAN PHO

