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THƯ MỜI 

Trên cơ sở Công văn số 165/SNV-XDCQ ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Sóc Trăng về bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện và cấp 

xã sau khi sửa chữa theo Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;  

Thường trực UBND thị xã tổ chức tiếp nhận bàn giao hồ sơ, bản đồ địa 

giới hành chính với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

* Thành phần kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã. 

- Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã. 

- Đại diện lãnh đạo UBND và công chức phụ trách địa chính các xã, phường. 

* Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Vào lúc 10 giờ, ngày 01/02/2021 (thứ Hai).  

- Địa điểm: Tại Phòng họp số 5 UBND thị xã. 

Giao Phòng Nội vụ thị xã chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thị xã, các đơn vị liên quan tiến hành nhận bàn giao hồ sơ địa giới 

hành chính.  

Lưu ý: Trước khi nhận bàn giao phải kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, bản đồ địa 

giới hành chính đảm bảo chính xác về thông tin, số liệu. 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp đến dự đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Thành phần mời; 
- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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