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GIẤY MỜI 

 

 Thực hiện nội dung Giấy mời số 02/GM-SCT ngày 06/01/2020 của Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn về tổ chức buổi làm việc chuyên đề về dự án: Xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp 

Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP) hoạt Hợp đồng Xây dựng – Chuyển 

giao (BT), UBND huyện Cao Lộc mời các thành phần tham dự cuộc họp với nội 

dung như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Đại diện Lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

 - Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

 - Lãnh đạo UBND thị trấn Cao Lộc và xã Hợp Thành. 

2.Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: 14h00, ngày 09/01/2020; 

 - Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

 3. Nội dung: 

 Xem xét thực địa, đánh giá những thuận lợi khó khăn trong triển khai xây 

dựng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp 

Thành; Phương hướng triển khai thực hiện trong năm 2020 và việc phát triển cụm 

công nghiệp trên địa bàn huyện. 

 Ghi chú:  
Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị 

liên quan dự thảo Báo cáo tình hình triển khai dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành; 

Phương hướng triển khai thực hiện trong năm 2020 và việc phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn huyện phục vụ cuộc họp. 

 UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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