
GIẤY MỜI 

Về việc thống nhất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác  

giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 lâm nghiệp có rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ 

 

Kính gửi:  

 

 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển 

công nghệ xây dựng (đơn vị tư vấn công tác giao đất, 

giao rừng huyện Nậm Pồ); 

- - Các Thành viên BCĐ giao đất, giao rừng huyện; 

- - Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1276/KH-UBND, ngày 28/6/2021 của UBND huyện 

Nậm Pồ về triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp có rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ;  

Ban Chỉ đạo Giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

lâm nghiệp huyện Nậm Pồ đã tiến hành kiểm tra tiến độ, chất lượng triển khai thực 

hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp có rừng tại một số xã trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra tiến độ, chất lượng 

giao đất, giao rừng trên địa bàn 9/15 xã, kết quả triển khai thực hiện còn một số 

vướng mắc, tồn tại như: Đơn vị tư vấn chưa phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền 

xã, bản, Kiểm lâm địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện, tiến độ rà soát quá 

chậm so với yêu cầu kế hoạch; chất lượng giao đất, giao rừng không đảm bảo theo 

quy định; các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giao đất, giao rừng, 

cũng như chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật còn rất hạn chế. 

Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng về giao đất, giao rừng, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng trên địa bàn huyện Nậm 

Pồ xong trước ngày 30/11/2021, Ban Chỉ đạo Giao đất, giao rừng, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Nậm Pồ đề nghị và mời Lãnh 

đạo Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển công nghệ xây dựng Điện Biên vào 

làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo Giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Nậm Pồ, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 13/9/2021 (sáng thứ 2). 

2. Địa điểm: Tại Hội trường HĐND - UBND huyện. 

3. Thành phần: 

- Chủ trì: Đồng chí Hạng Nhè Ly – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban 

chỉ đạo. 
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 - Các Thành viên Ban Chỉ đạo Giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện theo Quyết định số 613/QĐ-UBND, ngày 

24/02/2020 của UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã; 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển công nghệ xây dựng 

Điện Biên. 

4. Nội dung: 

- Nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển công nghệ xây 

dựng báo cáo tiến độ, chất lượng triển khai công tác giao đất, giao rừng, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng trên địa bàn các xã (có tài liệu 

và bản đồ hiện trạng đất có rừng làm cơ sở để rà soát). 

- Bàn, thống nhất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ, 

chất lượng công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện. 

Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng huyện Nậm Pồ đề nghị Lãnh đạo Công ty 

Cổ phần Thương mại và  Phát triển công nghệ xây dựng Điện Biên và các đồng chí 

như thành phần mời tham dự họp đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như kính gửi; 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VP, TNMT.    

                  

 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hạng Nhè Ly 
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