
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

Số: 29/GM-UBND 

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

               Cao Lộc, ngày 03 tháng 02 năm 2020 

  
  GIẤY MỜI: 

 

Thực hiện Giấy mời số 35/GM-STNMT ngày 31/01/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra thực địa, xác minh đường địa 

giới hành chính giữa xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc (đoạn thôn Đại Sơn) và xã 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (đoạn thôn Phai Trần), UBND huyện mời các 

thành phần như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện;   

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính xã Hợp Thành. 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Vào hồi 08 giờ, ngày 05/02/2020; 

- Địa điểm: Phòng họp số 01, Trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

3. Nội dung: 

Kiểm tra thực địa, xác minh đường địa giới hành chính giữa xã Hợp Thành, 

huyện Cao Lộc và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

- Phòng Nội vụ chuẩn bị ý kiến tham gia về ranh giới địa giới hành chính của 

xã Hợp Thành tại khu vục xác minh; 

- UBND xã Hợp Thành chuẩn bị hồ sơ địa giới hành chính (bản đồ + thuyết 

minh, mô tả đường địa giới) và các tờ bản đồ địa chính của xã mình tại khu vực 

giáp ranh 02 xã; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020; hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện (gồm: 

Bản đồ, Báo cáo thuyết minh, Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền). 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần tham dự đến làm việc 

đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- 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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