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GIẤY MỜI 

  

Nhằm tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan, không gian 

đẹp tại khu vực thị trấn Đồng Đăng và cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị nhân dịp đón 

Tết Nguyên đán và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 

(3/02/1930-3/02/2020), UBND huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các thành 

phần như sau: 

 1. Thành phần: 

* Các Ban ngành của tỉnh: 

 - Đại diện lãnh đạo sở Giao thông vận tải; 

 - Đại diện lãnh đạo sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 - Đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn; 

* UBND huyện Cao Lộc: 

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

 - Đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế 

hoạch, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện; 

* UBND thị trấn Đồng Đăng: 

- Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Đồng Đăng; 

* Đại diện đơn vị tư vấn, thiết kế. 

 2. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: 14 giờ, ngày 15/01/2020; 

 - Địa điểm: Hội trường UBND huyện Cao Lộc. 

 3. Nội dung: 

 Xem xét phương án và thống nhất market trang trí tại khu vực đường Quốc 

lộ 1, giáp ranh xã Phú Xá và khu vực ngã ba Cửa khẩu Hữu Nghị. (Có bản 

market gửi kèm) 

 Ghi chú:  

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế 

chuẩn bị market, máy chiếu và trực tiếp trình chiếu tại 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. 
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