
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NẬM PỒ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /GM-UBND   Nậm Pồ, ngày  01  tháng 10 năm 2021 
  

GIẤY MỜI 

Về việc giải quyết đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai của nhân dân bản 

Huổi Anh, xã Chà Tở 
 

Kính gửi: ………………………………………………………… 
  

Để xác minh, giải quyết nội dung Đơn khiếu nại ngày 17/9/2021 của Nhân 

dân bản Huổi Anh, xã Chà Tở có nội dung liên quan đến Quyết định số 

2542/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện Nậm Pồ, về việc thu hồi 

109,57 ha đất lâm nghiệp có rừng, đã giao cho cộng đồng dân cư bản Huổi Anh, 

xã Chà Tở quản lý, UBND huyện mời các đồng chí dự cuộc làm việc với những 

nội dung sau: 

1. Thời gian, địa điểm: 01 ngày, ngày 06/10/2021 (Thứ tư), cụ thể: 

- 8h30’: Đoàn có mặt tại UBND xã Chà Tở để đi thực địa tại bản Huổi Anh 

- 14h00’: Đoàn công tác làm việc tại Trụ sở UBND xã Chà Tở.  

2. Thành phần mời  

* Thành phần đại biểu cấp tỉnh: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường. 

* Thành phần đại biểu cấp huyện: Thành viên Tổ công tác giải quyết nội 

dung Đơn khiếu nại của Nhân dân bản Huổi Anh, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ 

(Theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện). 

3. Tổ chức thực hiện 

- Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm 

huyện, TTQL đất đai huyện và Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị tài 

liệu, nội dung làm việc;  

- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã 

Chà Tở chuẩn bị nơi ăn, nghỉ cho đại biểu và các điều kiện cần thiết khác. 

UBND huyện trân trọng kính mời các đồng chí tới dự họp theo thời gian, địa 

điểm trên. Trường hợp nếu có thay đổi, giao Văn phòng HĐND-UBND huyện 

thông báo đến các cơ quan, đơn vị qua điện thoại./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- TT Huyện ủy; HĐND huyện (B/c); 

- Lưu: VT.  
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