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UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:                 /GM -STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nghệ An, ngày        tháng 10 năm 2021 

GIẤY MỜI 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ 

chức hội nghị tập huấn trực tuyến "phổ biến quán triệt nội dung Quyết định số 

28/2021/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An". 

1. Thành phần hội nghị 

1.1. Tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Đồng chí Hoàng Quốc Việt - TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

(mời chủ trì); các đồng chí Phó Giám đốc Sở; 

- Lãnh đạo và cán bộ liên quan các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý đất đai, 

phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Thanh tra Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Văn phòng Sở và Văn phòng Đăng ký đất đai. 

- Mời đại diện Đài PTTH tỉnh, báo Nghệ An tới dự và đưa tin. 

1.2. Tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo và chuyên viên: phòng Tài nguyên và Môi trường; Đại diện lãnh 

đạo các phòng: Tài chính, Kinh tế - Hạ tầng (Quản lý đô thị), Tư pháp, Thanh tra, 

Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thuế khu vực; 

- Lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai cấp huyện. 

- Công chức địa chính, Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn (trường hợp 

không bố trí được điểm cầu tại cấp xã; phòng TN&MT tham mưu UBND cấp huyện  

phát hành giấy mời đại biểu cấp xã tham dự tại điểm cầu cấp huyện). 

1.3. Tại điểm cầu UBND các phường, xã, thị trấn (do UBND huyện quyết 

định nếu đủ điều kiện để bố trí cầu). 

 - Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn;  

- Công chức địa chính, Tư pháp, Tài chính, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

đoàn thể cấp xã..; 

- Bí thư, xóm (khối) trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận xóm (khối).   

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 13h30 thứ hai, ngày 25/10/2021. 
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3. Địa điểm: 

- Cấp tỉnh: Tại Hội trường giao ban trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, số 31 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Cấp huyện: Tại Hội trường giao ban trực tuyến của UBND cấp huyện. 

- Cấp xã: Tại Hội trường giao ban trực tuyến của UBND cấp xã (nếu có). 

4. Tài liệu: tài liệu phục vụ hội nghị được đăng tải trên Website của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An địa chỉ www.tnmt.nghean.gov.vn 

Kính mời các quý vị đại biểu tham dự Hội nghị đầy đủ và đúng thời gian./. 

 

Nơi nhận: 

- Như TP mời; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Sở TT&TT (để p/h); 
- GĐ Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- VNPT Nghệ An; 
- Lưu VT, VP. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 
 

Thái Văn Nông  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.tnmt.nghean.gov.vn/
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UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN  

Quán triệt, triển khai Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh; 

công bố quyết định ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thị xã, thành phố Vinh.   

 

TT Nội dung Thời gian Chủ trì 

1 
Ổn định tổ chức, điểm danh, giới thiệu 

thành phần dự Hội nghị 

13h30’-13h45’ Văn phòng Sở TN&MT 

2 
Khai mạc Hội nghị 13h45’-14h00’ Đồng chí Hoàng Quốc Việt, 

Giám đốc Sở TN&MT 

3 

Triển khai Quyết định số 28/2021/QĐ-

UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh 

14h00-17h00 

Đồng chí Nguyễn Công 

Thành, PGĐ Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh 

4 Thảo luận Chủ trì Hội nghị 

5 

Công bố Quyết định ủy quyền ký Giấy 

chứng nhận cho Văn phòng Đăng ký đất 

đai và các Chi nhánh 

Văn phòng Sở TN&MT 

6 
Trao Quyết định ủy quyền Đồng chí Hoàng Quốc Việt, 

Giám đốc Sở TN&MT 

7 

Phát biểu tiếp nhận ủy quyền ký Giấy 

chứng nhận; triển khai một số nhiệm vụ 

thời gian tới của Văn phòng Đăng ký đất 

đai 

Đồng chí Võ Văn Sơn, Giám 

đốc Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh 

8 Bế mạc Hội nghị Chủ trì Hội nghị 
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